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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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Администрација и управа

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17
и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19) и закључака Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: 51 Број:112-5320/2019
од 29. мајa 2019. године, 51 Број: 112-3437/2020 од 26. маја
2020. године, 51 Број: 112-3635/2019 од 25. априла 2019. године и 51 број 112-5995/2019 од 26. јуна 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Београд, Немањина 22-26
Управа за заштиту биља, Нови Београд, Омладинских бригада 1
Управа за шуме, Нови Београд, Омладинских бригада 1
Републичка дирекција за воде, Нови Београд, Булевар уметности 2а
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место пољопривредни
инспектор за контролу подстицајних
средстава у пољопривреди и сточарство,
у звању саветник
Одсек пољопривредне инспекције за
за контролу подстицајних средстава
у пољопривреди и сточарство,
Одељење пољопривредне инспекције
за контролу подстицајних средстава у
пољопривреди, органску производњу и
сточарство

3 извршиоца и то:
1a. на подручју окружне подручне јединице у
Западнобачком управном округу са седиштем
у Сомбору - 1 извршилац
1б. на подручју окружне подручне јединице у
Поморавском управном округу са седиштем
у Јагодини - 1 извршилац
1в. на подручју окружне подручне јединице у Моравичком
управном округу са седиштем у Чачку - 1 извршилац
Опис послова: врши инспекцијски надзор из области: производње стоке, квалитетне приплодне стоке, семена за осемењавање стоке и хране за животиње прописаног квалитета,
признавања и увођења новостворених раса и хибрида стоке,
пчела, риба и инкубаторске производње живине, коришћења
подстицајних средстава у пољопривреди и сточарству; решава у управним стварима у првостепеном управном поступку,
изриче на записник и/или решењем управне мере надзираном субјекту и контролише спровођење наложених мера;
обавља припреме за инспекцијски надзор и процењује ризик;
припрема и подноси захтеве и пријаве надлежном правосудном органу и предузима и друге радње и мере на које је законом или другим прописом овлашћен; сачињава периодичне
извештаје о извршеном инспекцијском надзору и наложеним
мерама, поднетим кривичним пријавама, пријавама за привредни преступ и захтевима за покретање прекршајног поступка, као и о исходима поступања правосудних органа по тим
захтевима, односно пријавама; води евиденцију о инспекцијском надзору у оквиру софтверског решења, израђује све
врсте поднесака и дописа из делокруга рада, припрема списе
предмета, прати, анализира и проучава законе, друге прописе
и упоредно-правна решења од значаја за инспекцијски надзор; израђује планове инспекцијског надзора; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке (дипл. инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер
пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Сомбор, Јагодина, Чачак.
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2. Радно место пољопривредни
инспектор за вино, ракију, алкохолна и
безалкохолна пића, у звању саветник
Одсек пољопривредне инспекције за
вино, ракију, алкохолна и безалкохолна
пића, Одељење пољопривредне
инспекције за вино, ракију, алкохолна
и безалкохолна пића, контролу јавних
складишта и контролу обрађивача
дувана и произвођача дуванских
производа

2 извршиоца и то:
2а. на подручју окружне подручне јединице у Јужнобачком
управном округу са седиштем у Новом Саду - 1 извршилац
2б. на подручју окружне подручне јединице
у Златиборском управном округу са седиштем
у Ужицу - 1 извршилац
Опис послова: врши инспекцијски надзор у производњи
и промету вина, грожђа и производа намењених за производњу вина, јаких алкохолних пића, пива, етанола и освежавајућих безалкохолних пића; решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче на записник
и/или решењем управне мере надзираном субјекту и контролише спровођење наложених мера; обавља припреме
за инспекцијски надзор и процењује ризик; припрема и
подноси захтеве и пријаве надлежном правосудном органу и предузима и друге радње и мере на које је законом
или другим прописом овлашћен; сачињава периодичне
извештаје о извршеном инспекцијском надзору и наложеним мерама, поднетим кривичним пријавама, пријавама за
привредни преступ и захтевима за покретање прекршајног
поступка, као и о исходима поступања правосудних органа по тим захтевима, односно пријавама; води евиденцију
о инспекцијском надзору у оквиру софтверског решења,
израђује све врсте поднесака и дописа из делокруга рада,
припрема списе предмета, прати, анализира и проучава
законе, друге прописе и упоредно-правна решења од значаја за инспекцијски надзор и израђује планове инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке (дипл. инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер
пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) или из научне области технолошко инжењерство одсек за прехрамбену технологију на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Нови Сад, Ужице.

3. Радно место пољопривредни
инспектор за безбедност хране биљног
порекла, у звању саветник
Одељење пољопривредне инспекције за
безбедност хране биљног порекла
2 извршиоца и то:
3а. на подручју окружне подручне јединице у
Западнобачком управном округу са седиштем
у Сомбору - 1 извршилац
3б. на подручју окружне подручне јединице у
Златиборском управном округу са седиштем
у Ужицу - 1 извршилац

Опис послова: врши инспекцијски надзор у области безбедности хране биљног и мешовитог порекла у фази производње, прераде и промета на велико, у циљу утврђивања
минимално техничке услове за обављање производње и
контролу квалитета у производњи, преради и промету на
велико прехрамбених производа произведених од ратарских, повртарских, воћарских и других биљних култура;
решава у управним стварима у првостепеном управном
поступку, изриче на записник и/или решењем управне
мере надзираном субјекту и контролише спровођење наложених мера; обавља припреме за инспекцијски надзор и
процењује ризик; припрема и подноси захтеве и пријаве
надлежном правосудном органу и предузима и друге радње
и мере на које је законом или другим прописом овлашћен;
сачињава периодичне извештаје о извршеном инспекцијском надзору и наложеним мерама, поднетим кривичним
пријавама, пријавама за привредни преступ и захтевима
за покретање прекршајног поступка, као и о исходима
поступања правосудних органа по тим захтевима, односно пријавама; води евиденцију о инспекцијском надзору у

оквиру софтверског решења, израђује све врсте поднесака и дописа из делокруга рада, припрема списе предмета,
прати, анализира и проучава законе, друге прописе и упоредно-правна решења од значаја за инспекцијски надзор и
израђује планове инспекцијског надзора; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке (дипл. инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер
пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) или из научне области економске науке (дипл. агроекономиста, мастер агроекономиста, специјалиста агроекономиста, специјалиста струковни агроекономиста) или
из научне области технолошко инжењерство - одсек прехрамбена технологија на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Сомбор, Ужице.

4. Радно место фитосанитарни
инспектор, у звању саветник
са местом рада у Сомбору, Одсек
фитосанитарне инспекције Нови Сад,
Одељење фитосанитарне инспекције,
Управа за заштиту биља
1 извршилац
Опис послова: врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство
ГМО у производњи и промету; промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта,
производњу, дораду, промет и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу,
дораду, промет и коришћење семена пољопривредног
биља органског порекла за заснивање органске производње; издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши
службено узорковање за лабораторијска испитивања на
присуство штетних организама и резидуа средстава за
заштиту биља; доноси решења и друга управна акта по
поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу област општег управног поступка, област
заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и
оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и
ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка
надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због
учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или
одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена технологија или из научне
области менаџмент и бизнис - одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство - одсек за прехрамбену
технологију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Сомбор.

5. Радно место шумарски и ловни
инспектор, у звању саветник
са местом рада у Врању, Одсек шумарске
и ловне инспекције Ниш, Одељење
шумарске и ловне инспекције,
Управа за шуме
1 извршилац
Опис послова: обавља припреме за инспекцијски надзор;
врши инспекцијски надзор, сачињава записник и по потреби налаже мере, односно доноси решење ради отклањања
утврђених неправилности; врши контролу извршења
наложених мера; подноси захтеве и пријаве надлежним
органима у складу са својим овлашћењима; врши инспекцијски и стручни надзор над радом органа и установа којима је поверено вршење поверених послова и контролише
коришћење средстава буџетског фонда; израђује периодичне извештаје о раду; усавршава стручна и друга потребна
знања ради унапређења радне успешности; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
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Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама (дипл. инжењер
шумарства, мастер инжењер шумарства, специјалиста
инжењер шумарства, специјалиста струк. инжењер шумарства) односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање три године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора,
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

водопривредни смер или из стручне области технолошко инжењерство на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство
у струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Врање.

III Компетенције које се проверавају у изборном
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган,
под једнаким условима, доступна су сва радна места и
избор кандидата се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у
којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

6. Радно место водни инспектор, у звању
саветник
са местом рада у Новој Вароши, Одсек
водне инспекције Краљево, Одељење
водне инспекције, Републичка дирекција
за воде
1 извршилац
Опис послова: врши контролу над изградњом објеката
и извођење других радова који могу да проузрокују квалитативне или квантитативне промене у природном или
вештачки успостваљеном водном режиму; врши контролу
водних дозвола, водних сагласности, потврда, документације за одбрану од поплава, водних књига, пословних
књига, катастра вода, катастра загађивача вода, катастра
бујичних токова и катастра водопривредних објеката, и
осталих докумената; врши контролу начина искоришћавања водопривредних објеката ради утврђивања да ли
је њихово искоришћавање у складу са издатим водним
сагласностима, водним дозволама и потврдама; контролише функционисање уређаја на објектима који су од значаја
за сигурност тих објеката и постројења, као и функционисање, исправност и ефикасност уређаја за пречишћавање
отпадних вода; контролише режим и квалитет вода у природним и вештачким водотоцима, језерима и подземним
водама; контролише постојање прописаног водног режима
у погледу обезбеђења гарантованог минималног протицаја
низводно од захвата; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из стручне области
грађевинско инжењерство- хидротехнички смер или из
научне области биотехничке науке - бујичарски смер или
водопривредни смер или из стручне области технолошко инжењерство на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство
у струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нова Варош.

7. Радно место водни инспектор, у звању
саветник
са местом рада у Крушевцу, Одсек
водне инспекције Ниш, Одељење водне
инспекције, Републичка дирекција за
воде
1 извршилац
Опис послова: врши контролу над изградњом објеката и
извођење других радова који могу да проузрокују квалитативне или квантитативне промене у природном или вештачки успостваљеном водном режиму; врши контролу водних
дозвола, водних сагласности, потврда, документације за
одбрану од поплава, водних књига, пословних књига, катастра вода, катастра загађивача вода, катастра бујичних токова и катастра водопривредних објеката, и осталих докумената; врши контролу начина искоришћавања водопривредних
објеката ради утврђивања да ли је њихово искоришћавање
у складу са издатим водним сагласностима, водним дозволама и потврдама; контролише функционисање уређаја
на објектима који су од значаја за сигурност тих објеката и
постројења, као и функционисање, исправност и ефикасност уређаја за пречишћавање отпадних вода; контролише
режим и квалитет вода у природним и вештачким водотоцима, језерима и подземним водама; контролише постојање
прописаног водног режима у погледу обезбеђења гарантованог минималног протицаја низводно од захвата; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из стручне области
грађевинско инжењерство- хидротехнички смер или из
научне области биотехничке науке - бујичарски смер или
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Место рада: Крушевац.

Провера општих функционалних компетенција за
сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се
путем теста (писмено);
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције дигитална писменост (поседовању знања
и вештина у основама коришћења рачунара, основама
коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен
тестирања компетенције - Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радна места под редним бројем 1 (1а, 1б и 1в):
1. Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни
спорови, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) и посебна функционална компетенција за радно место релеватни прописи из делокруга
радног места (Закон о сточарству и Закон о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју) - провераваће се усмено путем симулације;
2. посебна функционална компетенција за радно место
- возачка дозвола Б категорије провераваће се увидом у
фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију
возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни образац.
За радна места под редним бројем 2 (2а и 2б):
1. Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни
спорови, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) и посебна функционална компетенција за радно место релеватни прописи из делокруга радног
места (Закон о јаким алкохолним пићима и Закон о безбедности хране) - провераваће се усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за радно место
- возачка дозвола Б категорије провераваће се увидом у
фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију
возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни образац.

За радна места под редним бројем 3 (3а и 3б):
1. Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски (општи управни поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе методологије
анализе ризика) и посебна функционална компетенција за
радно место релеватни прописи из делокруга радног места (Закон о безбедности хране и Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла) - провераваће се
усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за радно место
- возачка дозвола Б категорије провераваће се увидом у
фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни образац.
За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни
спорови, основе прекршајног права и прекршајни поступак,
основе вештине комуникације и конструктивног решавања
конфликата), посебна функционална компетенција за
радно место, релевантни прописи из надлежности органа
(Закон о здрављу биља, Закон о садном материјалу воћака винове лозе и хмеља, Закон о средствима за заштиту
биља, Закон о семену, Закон о средствима за исхрану биља,
Закон о ГМО, Закон о безбедности хране) и посебна функционална компетенција за радно место, релевантни пописи
из делокруга радног места (Правилник о фитосанитарној
контроли биља, биљних производа и прописаних објеката у међународном промету, Правилник о листама штетних
организама и листама биља, биљних производа и прописаних објеката и Правилник о утврђивању Програма мера
заштите здравља биља) - провераваће се усмено путем
симулације.
2. Посебна функционална компетенција за радно место
- возачка дозвола Б категорије провераваће се увидом у
фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију
возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни образац.
За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни
спорови, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) и посебна функционална компетенција за радно место релеватни прописи из делокруга радног места (Закон о шумама и Закон о дивљачи и ловству)
- провераваће се усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за радно место
- возачка дозвола Б категорије провераваће се увидом у
фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију
возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни образац.
За радна места под редним бројем од 6 до 7:
1. Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни
спорови, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика), посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација;) и посебна функционална
компетенција за радно место прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о водама) - провераваће се
усмено путем симулације.
Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских
тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу поштом на адресу:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Немањина 22-26, 11000 Београд, или се предају непосредно на писарници Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких
радних места”.
V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Даниела Гилезан, тел. 011/3616-284 од 10.00 до 13.00
часова.
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VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде или у штампаној верзији
на писарници Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Београд, Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана
од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном испиту
за инспектора; оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог,
да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то
непходно за одлучивање у складу са законским роковима,
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и орибављају
личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, уверење о положеном
испиту за инспектора. Потребно је да учесник конкурса у делу
Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се
прибаве његови подаци из службених евиденција.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која
се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног
искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих
се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их
доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на
која конкуришу.
XI Врста радног односа: За сва радна места радни однос
заснива се на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступци ће се спровести,
почев од 15. новембра 2020. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су
навели у својим пријавама или путем имејл-адресе.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање
кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом
ће се обавити у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Учесници конкурса који су
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне
фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона
или имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком
радном место, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у
прописаном року. Положен државни стручни испит није
услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни
однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на
неодређено време траје шест месеци - Државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на
неодређено време и државни службеник који је засновао
радни однос на неодређено време а који нема положен
државни стручни испит, полаже државни стручни испит
у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Лице на пробном раду које је радни однос засновало на
радном месту инспектора на неодређено време и лице које
је засновало радни однос на радном месту инспектора на
неодређено време, а нема положен испит за инспектора,
полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије које је именовао
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, в.д.
директора Управе за заштиту биља, в.д директора Управе за
шуме и в.д директора Републичке дирекције за воде.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
minpolj.gov.rs) и огласној табли Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs),
на интернет презентацији, огласној табли и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.

Бесплатна публикација о запошљавању

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење
кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10
и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-7501/2020 од 28.
септембра 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство
правде Управа за извршење кривичних санкција, Немањина
22-24, Београд.
Радна места која се попуњавају:

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ
ЗА ЖЕНЕ У ПОЖАРЕВЦУ
1. Mатична евиденција
у Одсеку за правне и административне
послове у Служби за опште послове,
у звању сарадник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука или Техничко-технолошких наука
на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2. Kројач-инструктор
у Групи за обуку и упошљавање,
у звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена средња школа текстилне струке, положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција усмено; вештина комуникације непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Пожаревац, Моше Пијаде 9.

III У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ
У БЕОГРАДУ
3. Шеф Одсека за техничко одржавање
објекта
у Служби за опште послове,
у звању саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне научне области у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошких наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит; најмање три
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5)
пет радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
Кандидати који желе да конкуришу на више радних места,
попуњавају пријавни образац за свако радно место посебно.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Посао се не чека, посао се тражи

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција усмено; вештина комуникације непосредно, кроз разговор са кандидатима.
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4. Магационер-инструктор
у Одсеку за материјално-финансијске
послове у Служби за опште послове,
у звању референт
1 извршилац

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао).

Услови за рад на радном месту: завршена средња школа, положен државни стручни испит и најмање две године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција усмено; вештина комуникације непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Београд, Бачванска 14.
IV Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству (у пријави назначити редни број радног
места из текста конкурса као и назив радног места за које
се конкурише, име и презиме, датум и место рођења, адреса становања, мејл адреса за контакт, контакт телефон,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства у степену стручне спреме прописане за радно
место на које се конкурише, са кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наведена
у условима за радно место - заједничко за сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични
поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30 дана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих
се може утврдити на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа, издата од
стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса
био у радном односу - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту - заједничко за сва радна места;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо ње - заједничко
за сва радна места.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико
су на страном језику морају бити преведени на српски језик
и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

Б Е О Г РА Д

V Општи услови за рад на радном месту: Чланом 45
став 1 Закона о државним службеницима прописано је да
као државни службеник може да се запосли пунолетан
држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом,
другим прописом и правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у државном органу, ако му
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.

На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18) члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-6759/2020 од 27. августа 2020. године, оглашава

Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253
став 4 Закона о извршењу кривичних санкција прописано је
да се у радни однос не може примити лице које је осуђено
због кривичног дела које се гони по службеној дужности,
лице против кога се води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности, лице које је
осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од
три месеца и лице за које, у складу са прописима којима
је уређено вршење безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.
VII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за
рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном
поступку спровешће се у просторијама наведених завода.
О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим
пријавама.

Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
испиту за рад у државним органима.

IX Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, тел.
011/2685-305 и Дејан Миљковић, тел. 011/363-1059 (радним данима од 12.00 до 14.00 часова).

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

X Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их
прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3).

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извршилачком
радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи
у року утврђеном законом. Државни службеник на пробном раду који је радни однос засновао на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на
неодређено време, а који нема положен државни стручни
испит полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе
о којима службену евиденцију воде други органи, у циљу
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини
или суду или од стране јавног бележника биће одбачене
закључком конкурсне комисије.

| Број 904 | 21.10.2020.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачких радних места“.
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Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу
е-Управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси:
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.

Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили
тражене доказе.

Управа за извршење кривичних санкција ће службеним
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом
254. Закона о извршењу кривичних санкција.

I Орган у коме се попуњава радно место: Генерални
секретаријат Владе, Београд, Немањина 11
II Радно место које се попуњава:

Радно место за подршку пословима
Кадровске комисије
у Служби Кадровске комисије, у Сектору
за припрему и обраду седница Владе
и радних тела Владе, звање млађи
саветник
1 извршилац
Опис послова: прикупља и учествује у припреми материјала за седницу Комисије; учeствује у обради материјала за седницу Комисије; учествује у поступку усклађивања
ставова министарстава и посебних организација пре разматрања предлога материјала на седници Комисије; учествује
у припреми предлога аката за Владу и закључака Комисије;
сарађује са министарствима и посебним организацијама
у погледу реализације закључака Комисије, а ради обезбеђења припреме материјала за Владу сагласно закључцима Комисије, сарађује са министарствима и посебним организацијама у циљу припреме пречишћених текстова аката
донетих на седници Владе и учествује у припреми пречишћених текстова; учествује у изради записника из делокруга Комисије; учествује у припреми и ажурирању кадровског регистра, прикупља информације од органа државне
управе и других органа и тела из делокруга рада Комисије,
прати и обрађује материјале за потребе Комисије; обавља
и друге послове по налогу секретара Комисије.
Услови: стечено високо образовање из области друштвено - хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и најмање једну
годину радног искуства у струци или најмање пет година
радног стажа у државним органима, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
Место рада: Београд, Немањина 11.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се
проверавају опште функционалне, посебне функционалне и
понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју
са Комисијом. Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку проверавају се следеће опште
функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се
путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникацијa - провераваће се путем симулације (писмено).
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Администрација и управа
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције дигитална писменост, ако поседујете важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару),
доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
IV Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима
који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора укључујући способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се писмено путем писане симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - Прописи из надлежности органа: Закон о Влади и Пословник
Владе - провераваће се писмено путем писане симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место
- Прописи из делокруга радног места: Закон о државној
управи и Закон о државним службеницима - провераваће
се писмено путем писане симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Генералног секретаријата Владе: www.gs.gov.rs.
V Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет), провераваће се путем психометријских тестова - стандардизовани инструмент (писмено), узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).
VI Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем
интервјуа са Комисијом (усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Генерални секретаријат Владе, Немањина 11,
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачких радних места“.
VIII Лице које је задужено за давање обавештења:
Даница Давидовић, тел. 011/3617-745, Генерални секретаријат Владе, од 10.00 до 13.00 часова.
IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
X Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријаве
је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Генералног
секретаријата Владе или у штампаној верзији на писарници
Генералног секретаријата Владе, Немањина 11, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави
назначио за доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту,
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подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврда, решење и други акти из којих се види
на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство) и оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
радне дужности из радног односа издате од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном
односу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење
о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и
члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да
кандидат у делу изјава у обрасцу пријаве заокружи на који
начин жели да се прибаве његови подаци из службених
евиденција.
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре
интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року
од 5 пет радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Генералног секретаријата Владе, Немањина 11, Београд.
XIV Трајање радног односа: Радни однос се заснива на
неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, којим је
прописано да су кандидатима при запошљавању у државни
орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да
се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
XV Провера компетенција учесника конкурса проверава се у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести,
почев од 1. децембра 2020. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на имејл-адресе и контакт телефоне које су навели у својим пријавама.
Провера општих и посебних функционалних компетенција
и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за
управљање кадровима, у Палати ,,Србија“ Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Интервју са
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Генералног секретаријата Владе (Немањина 11). Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао Генерални секретар Владе.
Овај конкурс се објављује на веб-страници Генералног секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, на веб-страници Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе,
на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Образац пријаве на конкурс, може се преузети на званичној интернет презентацији Генералног секретаријата Владе
или у штампаној верзији на писарници Генералног секретаријата Владе, Београд, Немањина 11.

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
97/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6638/2020 од 27. августа 2020. године,
Министарство трговине, туризма и телекомуникација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
I Орган у коме се раднo местo попуњавa: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд,
Немањина 22-26
II Раднo местo којe се попуњава:

1. Радно место за подршку развоју
и унапређењу електронских
комуникационих мрежа и услуга,
у звању саветник
Група за планирање и развој
електронских комуникационих мрежа
и услуга, Одељење за планирање,
развој и надзор у области електронских
комуникација, Сектор за електронске
комуникације и поштански саобраћај
1 извршилац
Опис послова: учествује у праћењу и анализи развоја
електронских комуникационих мрежа и услуга и прати
спровођење активности за њихово унапређење; учествује у праћењу и анализи стања у области електронских
комуникација у Републици Србији; учествује у припреми
стручних основа за израду закона, стратешких докумената
и других аката из делокруга Одељења; прати спровођење
усвојених стратешких и планских докумената; учествује у
праћењу и анализи правних тековина Европске уније, регулаторних оквира земаља чланица Европске уније и земаља
у окружењу у области електронских комуникација и учествује у пословима на усклађивању домаћих прописа у
области електронских комуникација са одговарајућим прописима Европске уније; учествује у спровођењу утврђене
политике у области радио-фреквенцијског спектра; учествује у стручним радним групама и комисијама; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из стручне области
електротехничко и рачунарско инжењерство или из поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Место рада: Београд, Париска 7
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IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза и то следећим
редоследом: провера општих функционалних компетенција,
провера посебних функционалних компетенција, провера
понашајних компетенција и интервју са комисијом. Кандидат
који не испуни мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка, обавештава се о резултату провере
компетенције и не позива се да учествује у провери следеће
компетенције у истој или наредној фази изборног поступка.
1. Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа РС - провераваће се
путем теста (писмено);
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције - дигитална писменост (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста, табеларне калкулације), ако
учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из
наведених области и жели да на основу њега буде ослобођен
тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно
је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у
делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да
прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији Службе за управљање кадровима,
www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
- Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место - страни језик (Енглески језик ниво А2) - провераваће
се путем теста (писмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писмено);
- Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи и акти из надлежности органа (Закон
о електронским комуникацијама) - провераваће се путем
симулације (писмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Министарства трговине,
туризма и телекомуникација (www.mtt.gov.rs).
Напомена: Уколико учесник конкурса поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању
енглеског језика, на траженом нивоу и жели да на основу
њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног
језика, неопходно је да уз пријавни образац ( уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или
овереној фотокопији. Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо писмене/усмене провере.
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и
променама; изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се
путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Министарства трговине, туризма
и телекомуникација и у штампаној верзији на писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
Немањина 22-26, Београд.
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Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак.

X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у
року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који су у пријави назначили за доставу обавештења.

XI Трајање радног односа: Радни однос се заснива на
неодређено време.

VII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија дипломе или уверења којим се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима (уколико кандидат има положен
државни стручни испит) /кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих
се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинскоj управи. Фотокопије докумената које
нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи
у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно
за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно
размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама,
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити
сама. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
VIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа
са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет)
радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
Немањина 22-26, Београд.
IX Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести,
почев од 09.11.2020. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске
адресе) које наведу у својим пријавама, или путем телеграма на адресу наведену у пријави.
Провера општих функционалних компетенција, посебних
функционалних компетенција и понашајних компетенција
ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити
у просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26. Учесници конкурса
који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона
или електронске адресе) које наведу у својим пријавама,
или путем телеграма на адресу наведену у пријави.

XII Лица која су задужена за давање обавештења
о конкурсу: Маја Наков и Андријана Блонд, контакт телефон тел. 011/3616-269.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом
или предају непосредно на писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места” (назив радног места).
НАПОМЕНE: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима су при запошљавању у државни
орган под једнаким условима доступна сва радна места и
избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Положен државни стручни испит није услов нити предност
за заснивање радног односа.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем Конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар трговине, туризма и телекомуникација.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и
огласној табли Министарства трговине, туризма и телекомуникација, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА
КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ СА
ПРИВРЕМЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ
Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини на основу члана 54 Закона о државним
службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9 став 1 Уредбе о
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места
у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19)
и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 Број:112-7530/2020 од 28. септембра
2020. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу
са привременим институцијама самоуправе у Приштини,
Београд, Булевар Михаила Пупина 2.
II Радно место које се попуњава:

Радно место за послове подршке
преговорима и праћење спровођења
постигнутих договора и аката Владе, у
звању саветник
Одсек за припрему, праћење и
координацију преговарачког процеса,
Сектор за стручно оперативне послове
1 извршилац
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Администрација и управа
Опис послова: Прати стање процеса преговора и учествује у раду са другим државним органима и организацијама
у вези са процесом преговора са ПИС у оквиру поверене
области; прикупља податке, припрема и израђује документа везана за процес преговора са ПИС у оквиру поверене
области; учествује у припреми и изради предлога аката
Владе из процеса преговора са ПИС у оквиру поверене
области; прати спровођење постигнутих договора из процеса преговора са ПИС у оквиру поверене области; прати
спровођење акта Владе из процеса преговора са ПИС у
оквиру поверене области; пружа административно-техничку подршку тиму за преговоре; обједињава и обрађује
извештаје о процесу преговора; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правних или политичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСБП бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци
као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
III Компетенције које се проверавају у изборном
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган,
под једнаким условима, доступна су сва радна места и
избор кандидата се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и
то следећим редоследом: провера општих функционалних
компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са
комисијом. У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред
одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери
следеће компетенције у истој или наредној фази.
Провера општих функционалних компетенција за
радно место:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се
путем теста (писмено);
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација- провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације),
ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
1. Посебна функционална компетенција за радно место
страни језик (Енглески језик ниво Б1) - провераваће се писмено путем теста.
2. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација;
израда секторских анализa; ex ante и ex post анализа ефеката јавних политика/прописа) и посебна функционална
компетенција за радно место релевантни прописи и акти из
делокруга рада (Први споразум о принципима који регулишу нормализацију односа Београда и Приштине; Технички
споразуми; Остали споразуми) - провераваће се писмено
путем есеја.
Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању
енглеског језика, на траженом нивоу, и жели да на осно-

Бесплатна публикација о запошљавању

ву њега будете ослобођен тестирања компетенције знање
страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних кометенција могу се наћи
на интернет презентацији Канцеларије за координационе
послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини www.kord-kim.gov.rs.
Провера понашајних компетенција за извршилачкo раднo местo: Понашајне компетенције (управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских
тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу
са привременим институцијама самоуправе у Приштини,
Булевар Михаила Пупина 2, 11070 Београд или се подносе
непосредно на писарници Палате Србија, Булевар Михаила
Пупина 2, Београд са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лица задужено за давање обавештења о конкурсу: Тамара Пријовић, тел. 011/311-49-39 од 9.00 до 13.00
часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима и Канцеларије за координационе
послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини или у штампаној верзији на
пријавници Палате Србија Нови Београд, Булевар Михаила
Пупина 2 (источно крило).
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана
од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,

приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог,
да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то
непходно за одлучивање у складу са законским роковима,
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и орибављају
личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима /
уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да
учесник конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из
службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5)
пет радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Канцеларије.
XI Врста радног односа: Радни однос заснива се на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести,
почев од 09. новембра 2020. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на број телефона или електронску адресу које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање
кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом
ће се обавити у просторијама Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим
институцијама самоуправе у Приштини. Учесници конкурса
који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона
или имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком
радном место, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у
прописаном року. Положен државни стручни испит није
услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни
однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на
неодређено време траје шест месеци- Државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на
неодређено време и државни службеник који је засновао
радни однос на неодређено време а који нема положен
државни стручни испит, полаже државни стручни испит
у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Канцеларије за координационе послове
у преговарачком процесу са привременим институцијама
самоуправе у Приштини.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини (www.kord-kim.gov.rs) и огласној табли Канцеларије за
координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.
suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији,
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Администрација и управа / Трговина и услуге
огласној табли и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ПОЖ АРEВАЦ
ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 4

Возач
намештеник IV врсте, у оквиру
организационе јединице Техничка
служба
Опис послова: обавља вожњу за потребе суда; стара се
о чистоћи возила и њиховом редовном сервисирању; уредно води евиденцију километраже, горива, мазива и осталу
потребну евиденцију по путним налозима; у случају квара путничког возила или уочених недостатака приликом
обављања вожње, исте евидентира у путном налогу и о
њима обавештава административно-техничког секретара
или председника суда, обавља и друге послове по налогу
председника суда или секретара суда.
УСЛОВИ: трећи или четврти степен средње стручне спреме друштвеног, природног или техничког смера, положен
испит за возача Б категорије и поседовање возачке дозволе наведене категорије најмање две године, као и најмање
две године радног искуства. Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају и услове за заснивање радног
односа прописане чланом 24. и 26. Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18). и чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима. Као намештеник може да
се запосли пунолетан држављанин Републике Србије који
има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
државном органу, ако му раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.

оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама
(осим уверења о неосуђиваности које не може да буде старије од 6 месеци).
Рок за подношење пријава на оглас са кратком биографијом и одговарајућом документацијом је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана када је оглашен у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Кандидати пријаве на оглас подносе на адресу: Виши
суд у Пожаревцу, Јована Шербановића 4, лично или препорученом пошиљком, са назнаком „За оглас за пријем на радно место возач, намештеник IV врсте”.
Лице које је задужено за давање обавештења: секретар Суда, контакт телефон: 012/523-886.
У изборном поступку, оцењиваће се испуњеност услова
према тексту огласа, усаглашеном са описом радног места
у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Вишем суду у Пожаревцу. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази (оверене
фотокопије или оригинал), биће одбачене. Сви изрази,
појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком граматичком роду односе се
без дискриминације и на особе женског пола. Оглас се
објављује на интернет презентацији Вишег суда у Пожаревцу, на порталу е-Управе, на огласној табли суда, интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/400-766

Место рада: Виши суд у Пожаревцу, Јована Шербановића
4, Пожаревац.

Послови издавања локацијских услова звање саветник
у Одељењу за урбанизам и имовинско
правне послове

Кандидати су дужни да уз пријаву приложе следећу
документацију: Прибављање доказа о чињеницама које
су неопходне за одлучивање: Сагласно члану 103 став 3
Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан
59 став (2) овог закона). Сагласно наведеном Виши суд у
Пожаревцу ће прибавити доказе о чињеницама о којима
се води службена евиденција: уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених, осим уколико кандидат
изричито изјави да ће наведене податке прибавити сам.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области
архитектуре или грађевинарства на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету и најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару. Докази који
се прилажу: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, као и контакт телефон а по
могућности и интернет адреса; диплома којом се потврђује
стручна спрема (фотокопија). Пријаве се могу доставити
на адресу: Општинска управа општине Пећинци, Слободана Бајића 5, са назнаком „Пријава за радно ангажовање у
Општинској управи општине Пећинци“ или лично предати
у Шалтер сали Општинске управе радним данима од 8 до
13 часова. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана
објављивања. Ближе информације се могу добити на телефон: 022/400-766.

Кандидати пријаву подносе на обрасцу који се може
преузети на интернет презентацији-сајту суда на веб
адреси: www.po.vi.sud.rs, или непосредно у просторијама
Судске управе Вишег суда у Пожаревцу на адреси Пожаревац, Јована Шербановића бр 4. Пријава садржи и податке
о начину прибављања података из службених евиденција
(кандидат се опредељује да ли ће сам прибавити податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција или
ће то орган учинити уместо њега). Уз пријаву кандидати
подносе оригинал или оверену фотокопију доказа о одговарајућој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију исправа којима се доказује тражено радно искуство
(потврде, решења, уговори и друга акта из којих се види
на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство), уверење о неосуђиваности (не старије од
6 месеци), потврду да кандидату није престао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа коју издаје државни орган у коме је кандидат био
у радном односу (подносе само кандидати који су били у
радном односу у другом државном органу). Потребно је да
кандидати пријаву потпишу својеручно. Сви докази прилажу
се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
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Трговина и услуге
„G-FORCE“ DOO BEOGRAD
11000 Београд, Словенска 6
тел. 065/2647-717
e-mail: gforcebgd@gmail.com

Контролор техничког испитивања
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; IV
степен стручне спреме, техничар друмског саобраћаја; IV
степен стручне спреме, сервисни ауто-механичар; V степен стручне спреме, техничар за испитивање саобраћајних средстава - специјалиста; VI/1 степен стручне спреме,
инжењер друмског саобраћаја; VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер за друмски саобраћај; возачка
дозвола Б категорије. Пријаве на конкурс слати поштом или
на горе наведну имејл-адресу. Јављање кандидата на контакт телефоне: 065/264-7717, 064/2505-160.

„ТИС МИТРОВИЋ“ ДОО
Зајечар, Лубнички пут бб
тел. 063/114-23-36
е-mail: nikola.glisic@tismitrovic.co.rs

Трговац/продавац у малопродаји
место рада: Београд - Вождовац,
Раковица, Чукарица и Нови Београд
8 извршилаца
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзира на радно
искуство; рад у сменама. Трајање конкурса: до 30.10.2020. године. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон или своје пријаве да доставе путем мејла. Особа за контакт: Никола Глишић.

ИВАНА МАРКОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК
ЦЕНТАР ДЕЧИЈИХ ЗАБАВНО
КРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ
„MY COOL SCHOOL“ PANČEVO
26000 Панчево, Браће Јовановића 103

Учитељ у дневном - продуженом боравку
УСЛОВИ: Учитељ за помоћ деци у дневном - продуженом
боравку, савладавање школског градива, стицање радних
навика, спровођење креативно-едукативних радионица; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel,
Explorer, Outlook), енглески језик - средњи ниво. Слање
пријаве за посао на имејл: mycoolshoolpancevo @gmail.com.

ПЕРИЦА ПЕРТИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА
ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
„ГАРДИАН“
26000 Панчево, Милоша Обреновића 12 /44

Службеник обезбеђења са лиценцом
3 извршиоца
УСЛОВИ: енглески језик - почетни ниво, лиценца за вршење
основних послова службеника обезбеђења -без оружја,
лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења - са оружјем; основна информатичка обука (Windows,
Word, Explorer, Excel, Outlook). Рад у сменама, ноћни рад.
Директно упућивање кандидата према договореним терминима за разговор, Панчево, Миоша Обреновића 12 лок. 44.
Слање пријаве за посао на имејл office@gardian.co.rs. Јављање
кандидата на контакт телефон, 064/8992-633.

„BOSSX“ DOO
Ужице, Димитрија Туцовића 27/2
e-mail: serbiatvnet@gmail.com
тел. 061/5500-550

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Маркетинг
извршилац на терену, на одређено
време, место рада: на територији целе
Републике Србије
29 извршилаца
УСЛОВИ: I-VII степен стручне спреме; радно искуство: 3
месеца на пословима у области маркетинга. Рок трајања
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу
послати радну биографију на имејл-послодавца или га
контактирати путем телефона, особа за контакт: Предраг
Марковић.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге / Медицина

ТРГОВИНА ПРЕКО ИНТЕРНЕТА
“ONLINE GOODS”
18000 Ниш, Књажевачка 35а

Телефонски оператер у кол-центру
Опис послова: одговарање на питања, молбе или жалбе
клијената путем позива.
УСЛОВИ: средња стручна спрема без обзира на занимање;
пожељно радно искуство у цалл центру, али не и пресудно;
познавање рада на рачунару. Могућност рада од куће. Заинтересовани кандидати могу да пошаљу своју биографију до
13.11.2020. године на e-mail адресу: milos@shopigo.rs.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186

Доктор медицине изабрани лекар
за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва са одсеком
превентивне здравствене заштите
Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о
чему води прописану медицинску документацију; организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља
појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање
становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље,
предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу
са кључним појединцима и организацијама у заједници;
ради у превентивним саветовалиштима; организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере
у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и
врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и
предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину
привремене спречености за рад због болести или повреде;
прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; даје оцену о здравственом стању
и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада, збрињава пацијенте на месту
повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је
неопходно указивање хитне медицинске помоћи, учествује
у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти, организује и спроводи мере на очувању и унапређењу
здравља пацијената, откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести. Ради као изабрани лекар у тиму са
медицинским техничаром, обавља превентивне прегледе,
мере и поступке укључујући и здравствено васпитање који
су утврђени као право из обавезног здравственог осигурања, обавља прегледе и дијагностику, утврђује врсту и
начин лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење
и предлоге за наставак лечења, указује хитну медицинску
помоћ, упућује пацијенте на болничко лечење и амбулантно-специјалистичке прегледе или у другу здравствену установу, односно код другог даваоца здравствених услуга са
којим је закључен уговор о пружању здравствене заштите
према медицинским индикацијама, даје оцену о здравственом стању, издаје лекарска уверења и упућује пацијента
на оцену радне способности односно инвалидности, у складу са законом, утврђује дужину привремене спречености
за рад због болести и повреде до 30 дана спречености за
рад и предлаже првостепеној лекарској комисији продужење привремене спречености за рад, упућује пацијенете на секундарни и терцијални ниво, издаје путне налоге, утврђује потребу да осигурано лице има пратиоца за
време путовања, даје налаз и мишљење о здравственом
стању на основу чега се издаје потврда ради коришћења
здравствене заштите у иностранству, одређује употребу и
врсту превозног средства за превоз болесника, учествује у
раду комисије за спровођење јавних набавки, именоване
решењем директора, обавља послове на које је овлашћен
решењем или одлуком директора, а који су из делокруга
рада службе у оквиру свог степена стручне спреме односно
образовања, радне способности и занимања. За свој рад
одговоран је начелнику службе.

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа кандидат треба да испуњава и посебне услове: високо
образовање: на интегрисаним академским студијама, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање пет година, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку биографију, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству,
диплому или уверење о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу односно одобрење за самосталан рад у струци, доказ да кандидат има најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу: Дом
здравља Параћин, Мајора Марка 10, 35250 Параћин, са
назнаком: „Пријава на конкурс за радно место доктора
медицине за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништа са одсеком превентивне здравствене
заштите“. Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведено радно место подносе се
у оригиналу или копијама овереним код јавног бележника / нотара. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања на сајту Министарства здравља Републике
Србије и публикацији „Послови“. Кандидати могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са
непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити
разматране. По завршетку конкурса предата документа се
неће враћати кандидатима. За све информације можете се
обратити на телефон: 062/562-654.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ЈОВАН РИСТИЋ“

достављају: оверену копију дипломе о завшеном медицинском факултету; оверену копију уверења о положеном стручном испиту за звање доктора медицине; оверену
копију важеће лиценце за рад, односно решења о упису
у именик Лекарске коморе; биографију; копију личне карте (читач електронске личне карте); фотокопију возачке
дозволе Б категорије (за радно место у хитној медицинској
помоћи); извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене презимена; доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице), не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење надлежног суда), не старије од 6 месеци од дана
расписивања огласа; уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа. Пријаве са
потребном документацијом доставити лично или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“. Непотпуне
и неблаговремне пријаве неће се разматрати. По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

ЗУЛФЕР БАХТИЈАРИ ПР
АПОТЕКА ПРИВАТНА ПРАКСА
„MED-X BEOGRAD“
11000 Београд, Сутјеска улица 11М
тел. 060/6029-029

Фармацеутски техничар
за рад у апотеци
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook), положен стручни испит. Кандидати се могу пријавити на број телефона: 060/6029-029 или путем имејла:
zulfer.bahtijari@gmail.com, у року од 15 дана.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН“

18330 Бабушница
Ивице Миладиновића 2

26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

Доктор медицине
на одређено време до 31.01.2021.
године, у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника и запослених са
хитном медицинском помоћи, кућним
лечењем и стоматолошком здравственом
заштитом
3 извршиоца

Доктор медицине

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом о раду. Посебни услови: завршен медицински факултет, положен стручни испит, лиценца или решење о упису у именик Лекарске
коморе, 6 месеци рада у звању доктора медицине. Уз пријаву
на оглас кандидат треба да приложи: кратку биографију,
фотокопију или ишчитану биометријску личну карту, извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме), диплому о стеченој стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу, доказ о радном искуству
(фотокопија радне књижице, уговора о раду, или потврде
о раду или другом виду ангажовања), писану сагласност
(својеручно) за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља
„Др Јован Ристић“ у Бабушници. Документацију доставити
у овереним фотокопијама. Достављена документација се
не враћа. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Оглас је објављен на
огласној табли и интернет презентацији послодавца, у публикацији „Послови“ НСЗ и веб-сајту Министарства здравља
Републике Србије. Пријаве се могу доставити лично или
слати на адресу: Дом здравља „Др Јован Ристић“ Бабушница, 18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2, са назнаком
„Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ“

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел. 011/8123-141

Доктор медицине
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит за звање доктора медицине, поседовање важеће
лиценце за рад, односно решења о упису у именик Лекарске коморе. Заинтересовни кандидати уз писмену пријаву

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; стручни испит; лиценца. Кандидати морају предати: кратку биографију (CV), пријаву на оглас, оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце.

Виши радни терапеут
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију
УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама првог
степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца.
Кандидати морају предати: кратку биографију (CV), пријаву
на оглас, оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце.

Пословни секретар
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
год., на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. год., или на основним студијама у
обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до три године, по пропису који уређивао
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високо образовање до 10. септембра 2005. год; знање рада
на рачунару. Кандидати морају предати: кратку биографију
(CV), пријаву на оглас, оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању.
ОСТАЛО: У пријави на оглас, поред осталих података,
кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на
адресу: Цара Лазара 253, 26220 Ковин, или лично у архиви болнице, са назнаком „Оглас“, у року од 8 дана од дана
објављивања. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

Психолог
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време
до повратка запослене са трудничког,
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Кандидати морају предати: кратку биографију (CV), пријаву на оглас, оверену фотокопију
дипломе о завршеном високом образовању у звању дипломираног психолога.

Софтвер инжењер
на одређено време до повратка
запосленог са привремене спречености
за рад преко 30 дана
УСЛОВИ: образовање: на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; најмање једна година радног искуства. Кандидати морају предати: кратку биографију (CV),
пријаву на оглас, оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању у складу са наведеним радним
местом.

Медицинска сестра - техничар
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време до
повратка запослених са привремене
спречености за рад преко 30 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци искуства у наведеном звању. Кандидати морају предати: кратку биографију (CV), пријаву на
оглас, оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем
образовању у четворогодишњем редовном трајању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију лиценце.
ОСТАЛО: У пријави на оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве
са потребним доказима достављају се поштом на адресу:

12

| Број 904 | 21.10.2020.

Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви болнице, са назнаком „Оглас“, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Изабрани кандидати су у обавези да
доставе лекарско уверење о општој здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Лекар опште медицине
на одређено време, најдуже две године
Опис послова: Самостално пружа медицинску помоћ из домена опште медицине лицима која се јаве на преглед. Даје
мишљење у вези здравственог стања пацијената. Учествује у
предузимању мера превентивне делатности. Одговара за благовремен пријем и преглед пацијената. Ради на збрињавању
хитних стања. Спроводи кућно лечење и упућује пацијенте
на стационарно лечење. Обавља саветодавни рад. Ради на
здравственом васпитању и подизању здравствене културе
пацијената. Стара се за уредно вођење медицинске документације. Води рачуна о потрошњи, односно прописаној терапији. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме)
и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно
навести за које радно место се пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, извод из МК рођених (не старије од шест
месеци) или оверену фотокопију. Кандидати који су радили
у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни
да доставе лекарско уверење, уверење о држављанству и
уверење надлежног суда да се против њих не води кривични поступак. Пријаву са документацијом доставити на
горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

1) Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту
одраслих грађана са кућним лечењем
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: завршен медицински факултет
(звање доктор медицине, VII/1 степен стручне спреме),
положен стручни испит, лиценца за рад, познавање рада
на рачунару, положен возачки испит. Кандидат за пријаву,
подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о
завршеном факултету, фотокопију потврде о положеном
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце
издате од надлежне лекарске коморе, фотокопију личне
карте, фотокопију возачке дозволе, кратку биографију, са
навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве се подносе на адресу Српско-грчког пријатељства 17 Гроцка или непосредно у
канцеларији писарнице Правно кадровске службе Дома
здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање. Како
достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити
оверена.Одлука о избору кандидата на расписани конкурс,
биће објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка,
а информације се могу добити у Правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка. Оглас је објављен и на веб сајту
Министарства здравља РС.

гледе, на стационарно лечење или рехабилитацију, врши
оцену здравственог стања и радне способности, упућује
пацијенте на лекарску комисију, издаје лекарско уверење
за суд, обавља мале хирушке и остале интервенције,
обавља кућне посете, врши утврђивање смрти (мртвозорство), води прописане евиденције, обавља прегледе
и дијагностику која је неопходна, одредјује начин и врсту
лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног
лечења, преписује лекове и медицинска средства, као и
одређене врсте медицинско техничких помагала, води прописну медицинску документацију о здравственом стању и
лечењу осигураника као и друге послове у вези свог радног
места.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме. Доставити: копију о положеном стручном испиту, дозволу за рад-лиценцу, оверену фотокопију дипломе
о завршеном факултету, кратку биографију. Пријаве слати на Правну службу Дома здравља Оџаци, Мостонга 25,
25250 Оџаци. Рок за подношење пријава је 5 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Рок за
доношење одлуке о избору кандидата је 30 дана.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА”
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге
УСЛОВИ: основна школа, I степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној основној
школи, фотокопију личне карте, кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница „Сокобања”,
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у
болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗВЕЗДАРА
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-6969, факс: 011/380-9650

1. Возач санитетског возила
у Служби за техничке послове
УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б категорије. Као доказе о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и наведеном адресом и контакт телефоном
(по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, фотокопију возачке
дозволе Б категорије, оригинал или оверену фотокопију
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком временском периоду је
стечено радно искуство).

2. Техничар-електроничар
на хемодијализи, у Одсеку за
електроенергетске послове, Служба за
техничке и друге послове
УСЛОВИ: средње образовање. Кандидати су обавезни да уз
пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом
и наведеном адресом и контакт телефоном (по могућству
и електронска адреса), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком временском периоду је
стечено радно искуство)
ОСТАЛО: Пријаве доставити у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс ради пријема у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас
неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу писмено
ће бити обавештени.

ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ
25250 Оџаци, Мостонга 25
тел. 025/5742131

Доктор медицине
Опис послова: Обавља прегледе пацијената и упућује их
на помоћне дијагностичке прегледе, поставља рану или
дефинитивну дијагнозу, одређује одговарајуће терапије,
упућујепацијенте на консултативно-специјалистичке пре-
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посао се тражи
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АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
„КУКАРЕВА АПОТЕКА“

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧИЈА
КЛИНИКА

Дипломирани фармацеут

Медицинска сестра - техничар
у интензивној нези нивоа 3, Одсек
кардиохируршког интензивног лечења
2 извршиоца

16000 Лесковац, Стојана Љубића бб
тел. 063/460-872

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут са основним познавањем рада на рачунару.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Медицинска сестра
на одређено време ради замене радника
на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о раду; посебни услови: IV степен стручне спреме: медицинска сестра,
положен стручни испит. Кандидати су обавезни да уз
пријаву са биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
оверен препис или фотокопију уверења о положеном
државном испиту; потврду издату од стране Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење;
доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите
(фотокопија радне књижице или потврда послодавца);
биографију са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас
доставити лично или поштом на адресу: Општа болница
Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос“.
Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон:
018/804-215 и 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315

1 Возач санитетског возила, возач у ХМП
на одређено време 2 месеца,
због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола Б и Ц категорије.

2. Спремачица здравствених просторија
на одређено време 2 месеца,
због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа
документа: молбу за пријем са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, диплому о завршеној
школи (оверена фотокопија), сведочанство о завршеној
основној школи за радно место под бр. 2 (оверено), за
послове возача као доказ доставити оверену фотокопију
возачке дозволе, извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству, не старије од 6
месеци (оверена фотокопија), уверење општинског суда
да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,
лекарско уверење, не старије од 6 месеци, у захтеву (молби) кандидат треба да наведе документацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети
лично у ДЗ Бујановац, сваког радног дана од 7.00 до 14.00
часова, у затвореној коверти или послати препоручено
поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас
_______ (и називом радног места накоје се конкурише)“.
Оглас је објављен и на огласној табли и интернет презентацији Дома здравља и на сајту Министарству здравља.
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Изабрани кандидати биће писмено обавештени о резултатима конкурса.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара из домена своје струке; пуно радно време. Прати
пацијенте на мониторима, припрема за интубацију, асистира при интубацији, екстубацији пацијената, прати пацијента на механичкој вентилацији, учествује у реанимацији.
Потражује, складишти и даје крв и крвне деривате (трансфузија) по налогу лекара; асистира при успостављању,
одржавању и праћењу инванзивног мониторинга; асистира при успостављању, контроли и спровођењу перитонеалне дијализе; асистира при пласирању дренова у хитним
стањима; апликује лекове и растворе преко централног
венског катетера; спроводи прописану медицинску терапију пацијената; врши здравствену и хигијенску негу код
лежећих болесника, асистира лекару и по налогу лекара
врши медицинско техничке интервенције; учествује у визити, надзире узимање оброка и поделу хране, води прописану медицинску документацију; организује и контролише
спровођење личне и опште хигијене пацијената, обавља
здравствену негу пацијената; припрема и води болеснике
на специјалистичке прегледе и дијагностичке процедуре;
сарађује са другим стручним сарадницима; стара се о спровођењу кућног реда; учествује у планирању здравствене
заштите; припрема и дели терапију; одговара за средства
којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет
послова из делокруга свог рада; обавезно учествује у примопредаји дужности смене медицинских сестара; правилно
уписује параметре стања детета у медицинску документацију; учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса
(ДРГ); узима узорке биолошког материјала, одговорна је
да је материјал правилно узет и отпремљен, као и правилно попуњена пратећа документација која иде уз узорак;
обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује, и стара се о њиховој исправности; по
потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом; обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и
оспособљености стечене радом. За свој рад непосредно је
одговоран главној сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског или
општег смера, положен стручни испит, најмање 6 месеци
радног искуства. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на
адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000,
Београд, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара на одређено време по основу
замене до повратка радника са боловања - 2 (два) извршиоца”.

Финансијско - рачуноводствени
аналитичар - шеф Одсека
Одсек за књиговодствено-финансијске
послове са магацином
Опис послова: планира, развија и унапређује методе и
процедуре финансијских и рачуноводствених послова;
развија, припрема и предлаже финансијске планове и
израђује економске анализе о финансијском пословању;
сарађује са Републичким фондом за здравствено осигурање - Филијалом Београд по свим питањима везаним
за припрему и извршења закљученог годишњег уговора, укључујући и контролу реализације истог; Припрема
опште и појединачне акте, документа у вези са финансијским и рачуноводственим пословима. Учествује у припреми и изради финансијских извештаја (периодичних и
годишњих) и годишњег извештаја о пословању (завршног
рачуна); Контролише трансакције рачуна прихода и расхода, рачуна финансијских средстава и обавеза и рачуна и
финансирања; обезбеђује примену закона из области свог
рада. учествује у припреми редовних извештаја о пословању Клинике на усвајање Управном и Надзорном одбору и
припрема друге материјале од значаја за доношење одлука
о пословању; учествује у изради финансијских прегледа,
анализа и извештаја; развија и унапређује процедуре за
финансијско управљање и контролу; прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и предлаже мере за унапређење финансијских и
рачуноводствених питања из области свог рада; израђује
буџет и учествује у процедурама уговарања и реализације
пројеката; даје стручна мишљења у вези са финансијским

и рачуноводственим пословима; припрема опште и појединачне акте у вези са финансијским и рачуноводственим
пословима; контролише и надзире припрему и обраду
захтева за плаћање по различитим основама; контролише
преузимање обавеза за реализацију расхода; контролише
усклађеност евиденција и стања главне књиге са дневником; прати усаглашавање потраживања и обавеза. Непосредно сарађује са другим службама Универзитетске дечје
клинике по питању организације послова и активности из
свога делокруга; заједно са сарадницима одговоран је за
исправност и правилно коришћење и стање инвентара;
учествује на стручним, организационим и едукативним састанцима и семинарима у области своје струке; учествује у
развоју, примени и унапређењу квалитета информационих система који се користе на Клиници а вођење документације и евиденција; обавезан је да стручним радом
доприноси афирмацији организационе јединице; подноси
редовне извештаје из делокруга свог рада начелнику организационе јединице; по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне
спреме и оспособљености стечене радом; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје
стручне спреме и оспособљености стечене радом. За свој
рад непосредно је одговоран непосредном руководиоцу.
УСЛОВИ: високо образовање, дипломирани економиста, знање
рада на рачунару, најмање три године радног искуства. Пријаве
се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја
клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „Пријава на
конкурс за пријем финансијско-рачуноводственог аналитичара
- шеф одсека, одсек за књиговодствено-финансијске послове са
магацином на неодређено време - 1 (један) извршилац”.
ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата траје 8 дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе
о завршеној школи; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о
раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног
односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се
прима. Оглас објавити на огласној табли Националне службе, Интернет страници Министарства здравља Републике
Србије као и на сајту клинике. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧИЈА
КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 11.12.2019.
године, поништава се у целости за радно место: референт за финансијско-рачуноводствене послове са пуним
радним временом на одређено време по основу замене до
повратка радника са боловања.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11030 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-000
e-mail: zavod@biocidi.org

Правно-кадровски аналитичар
Опис посла: 1. прати стање, спроводи стручне анализе и
анализира информације и акте и предлаже мере за унапређења правних питања из делокруга рада, 2. даје стручна мишљења у процесу формирања планова рада, 3. прати
спровођење и усклађеност општих и појединачних аката
са прописима из делокруга рада, 4. израђује опште и појединачне акте, даје тумачења истих и контролише њихову
примену од стране запослених, 5. израђује уговоре, учествује у праћењу њихове реализације и предлаже врсту
правних мера, 6. води управни поступак из делокруга рада,
7. даје стручна мишљења у покренутим радним и другим
споровима и другим питањима из радно-правних односа, 8.
организује и контролише припрему тендерске документације и учествује у припреми уговора, 9. учествује у припреми интерних аката, седница управног и надзорног одбора,
програма, уговора и др., 10. прати и предлаже унапређење
усаглашености аката Завода са законима и подзаконским
актима и и други послови према акту о систематизацији
послова и радних задатака Завода.
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Медицина
УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године, на основним студијама из области
права у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, правни факултет; најмање три године радног искуства

Референт за правне, кадровске и
административне послове
Опис посла: 1. води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције и врши
пријаву/одјаву запослених код надлежних органа, 2.
праћење прописа из области радних односа и колективних
уговора (општег и гранског) и усаглашавање нормативних
аката Завода у складу са истим, 3. организовање и вођење
пријема и отпрема поште и архиварских послова у складу
са прописима и други послови према акту о систематизацији послова и радних задатака Завода.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године;
најмање три године радног искуства на кадровским пословима.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
2 извршиоца
Опис посла: 1. континуирана наплата потраживања, 2. доставља дневни извештај (данас за јуче) о комплетираности
и исправности улазних и излазних фактура и магацинске
документације непосредном руководиоцу и директору, 3.
контролише исправност и ажурност ликвидатуре улазних
и излазних фактура и магацинске документације, 4. израда обрачуна амортизације, рачуноводствене и пореске, 5.
израђује пореске пријаве, комуникација са пореским органима и прибављање одговарајућих потврда од истих и учестувује у изради статистичких и других извештаја, 6. учествује у изради дневних контролних извештаја о ажурности
и усаглашености протока финансијске документације, 7.
спроводи књижења кроз главну књигу која омугућавају
аналитички приказ извршавања финансијских планова, 8.
учествује у изради кварталних, шестомесечних изврештаја
и завршног рачуна за Завод, 9. учествује у изради предлога финансијског плана и плана набавки, благовремено
и по потреби учестује у изради измене предлога измене
финансијског плана и измене плана набавки, учествује у
достављању плана набавки и достављању измене плана
набавки надлежним органима и учествује у достављању
извештаја о реализацији уговора надлежним органима, 10.
израђивање финансијских делова програма и пројеката
Завода и правдање истих код надлежних институција, 11.
састављање и унос пореских пријава у апликацију пореске
управе за Завод, 12. сортирање и одлагање документације
по сродности и рочности, 13. прикупљање планске и аналитичке документације, 14. књижење благајне, 15. ликвидатура благајничких докумената (путни налози и готовински рачуни), 16. обезбеђивање примене закона, прописа,
правила и процедуре, 17. припрема и одржавање смерница
везано за имплементацију система функције унутрашње
контроле, 18. благовремено праћење прописа и остале
законске регулативе за финансијско пословање, 19. учествује у припреми интерних аката, програма, уговора и др.,
20. праћење извршења поверених послова и извештавање
непосредног руководиоца о статусу истих ради извештавања директора, 21. унос финансијских података у Регистар запослених, Централни регистар фактура и података о
кретању зарада за Управу за трезор, 22. прикупља, уређује
и припрема податке за израду финансијских анализа,
извештаја и пројеката, 23. проверава исправност финансијско-рачуноводствене документације, 24. припрема прописане документације за подношење пореских евиденција и пријава, 25. израђује документацију за подношење
пореским службама и другим прописима установљеним
органима и службама, 26. припрема и обрађује податке
за финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале
извештаје везане за финансијско-материјално пословање,
27. води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом, 28. израђује потребне процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК) и други
послови према акту о систематизацији послова и радних
задатака Завода.
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару;
најмање три године радног искуства на финансијским и
рачуноводственим пословима.

14

| Број 904 | 21.10.2020.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
Опис посла: 1. обрачун плата, 2. обрада карнета, дознака и
решења за годишњи одмор и других видова одсуства са посла, 3. уношење финансијских података у Регистар запослених, 4. сортирање и одлагање документације по сродности и
рочности, 5. обрачун накнада за запослене (боловање преко
30 дана, породиљско боловање и др. ) и други послови према акту о систематизацији послова и радних задатака Завода.
УСЛОВИ: средње образовање, економске струке у трајању
од четири године; знање рада на рачунару; најмање три
године радног искуства на финансијским и рачуноводственим пословима. Уз пријаву се подноси биографија и докази
о испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе/уверења).
ОСТАЛО: Пријаве са траженим прилозима се достављају
на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће
разматрати. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Кандидат који буде изабран дужан
је да достави доказ о здравственој способности за рад на
наведеним пословима.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Доктор медицине изабрани лекар за
одрасле
пробни рад 3 месеца
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и
унапређењу здравља појединаца и породице, ради на
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу
с посебним програмима донетим у складу са прописима
и планом рада службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ,
упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу
према медицинским индикацијама, односно код лекара
специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак
лечења пацијента, прописује лекове и медицинска средства, спроводи здравствену заштиту из области менталног
здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистичко консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене
заштите, у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво, на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента на
терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију
о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене
услуге које пружа, даје оцену радне способности и упућује
на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и
на посебним програмима, издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и на службени захтев код
одређених случајева болести и повреда, у стручном раду је
самосталан и одговоран за координаторни рад у својој јединици, прати и предлаже измене у процедуралном раду у
оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге послове из делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање - медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије,
које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном
доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно
назначити за које радно место се конкурише. Резултати
огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Оглас објављен у публикацији “Послови” дана
09.09.2020. године, поништава се за радно место:
доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици, пробни рад 3.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1

Доктор медицине
за рад у Служби за пријем и збрињавање
ургентних стања
Опис послова: Обавља све послове у оквиру своје стручне спреме; указује медицинску помоћ у случајевима када
су виталне функције оболелог или повређеног угрожене у
циљу заустављања виталне инсуфицијенције и упућује на
даље лечење, уколико је то потребно; даје стручно мишљење на службени захтев код одређених случајева болести и повреда. Консултује се и сарађује са специјалистима,
дежурним лекарима болничких служби. Обавља и друге
послове у процесу рада из домена своје струке по налогу начелника. Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају
и следеће посебне услове: завршен медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен стручне спреме,
решење о упису у комору и важећа лиценца за рад.
ОСТАЛО: Критеријуми за избор кандидата: просечна оцена студирања, дужина чекања на посао, радно искуство
у струци по положеном стручном исииту, оцена Комисије
за избор кандидата. Уз пријаву заинтересовани кандидати
подносе доказе о испуњености општих и посебних услова
- неоверене копије докумената (неће се враћати кандидатима), уз краћу биографију (CV). Кандидати који се јаве на
оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору
кандидата. Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој
способности за рад на наведеним пословима и оргинале/
оверене копије потребне документације. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Оглас
ће бити објављен на сајту Министарства здравља РС и
Опште бопнице Бор и код Националне службе за запошљавање. Пријаве са потребном документацијом доставити на
адресу: Општа болница Бор, Др Мишовића 1, 19210 Бор, са
назнаком „За оглас”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Мајстор одржавања
Служба за техничке послове, на
одређено време од 12 месеци, пробни
рад од 3 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема - електро смер. Општи
услови за заснивање радног односа утврђени Законом
о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој
организацији са систематизацијом радних места Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о
стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио
презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа,
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим
се неће засновати радни однос. На радне односе засноване
по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у
јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
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Медицина
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички
центар Крагујевац. Оглас објављен и путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког
центра Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати
конкурса бити објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт
телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе лично затвореној коверти преко писарнице Клиничког центра Крагујевац
или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац,
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30. Обавезно назначити за
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за радно место _______ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву) ”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Радник на обезбеђењу
на одређено време од 12 месеци, пробни
рад од 3 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема. Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-одлука УС, 85/18) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом
радних места Клиничког центра Крагујевац. Посебан услов
за заснивање радног односа је радно искуство у здравственој установи. Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила; лиценца за вршење
специјалистичких послова службеника обезбеђења са оружијем; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом,
контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који уђу у
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања
радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад
у здравственој установи (уверење надлежне полицијске
управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року,
са њим се неће засновати радни однос. На радне односе
засноване по окончаном конкурсу примењиваће се важећа
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата
запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Клинички центар Крагујевац. Оглас објављен и путем сајта
Министарства здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати
конкурса бити објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт
телефон 034/50-52-73. Пријаве се подносе лично затвореној коверти преко писарнице Клиничког центра Крагујевац
или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац,
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30. Обавезно назначити за
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за радно место ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Помоћни радник
на нези болесника на осталим
болничким одељењима, на одређено
време од 12 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: основна школа. Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних
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места Клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа за наведене послове је: радно искуство
у здравственој установи у трајању од 6 (шест) месеци. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома завршене основне школе; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом. Као доказ о радном искуству (укључујући
стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба
да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО),
односно доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од
стране надлежне службе. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата
не води кривични поступак, да оптужница није ступила на
правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске
станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. На радне односе засноване по окончаном
конкурсу примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима
за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац.
Оглас објавити путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац и публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на
сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве се
подносе лично затвореној коверти преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички
центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос за радно место _______
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Струковни / виши медицински техничар
општег смера
више или високо образовање за потребе
Клинике за општу и грудну хирургију, на
одређено време до повратка запосленог
са дужег одсуства, пробни рад од 3
месеца
Струковни / виши медицински техничар
општег смера
више или високо образовање, за потребе
Центра за онкологију и радиотерапију,
на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства, пробни
рад од 3 месеца
Струковни / виши медицински техничар
општег смера
више или високо образовање, за потребе
Клинике за пулмологију, на одређено
време до повратка запосленог са дужег
одсуства, пробни рад од 3 месеца
Струковни / виши медицински техничар
општег смера
више или високо образовање, за потребе
Клинике за инфективне болести, на
одређено време до повратка запосленог
са дужег одсуства, пробни рад од 3
месеца
Струковни / виши медицински техничар
општег смера
више или високо образовање, за потребе
Клинике за интерну медицину Центра за
ендокринологију, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца

Струковна / виша медицинска техничара
општег смера
више или високо образовање, за потребе
Операционог центра, на одређено
време до повратка запосленог са дужег
одсуства, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
Медицински техничари општег смера
IV степен, за потребе Операционог
центра, на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства, пробни
рад од 3 месеца
3 извршиоца
Медицински техничар општег смера
IV степен, за потребе Центра за
нефрологију и дијализу, на одређено
време до повратка запосленог са дужег
одсуства, пробни рад од 3 месеца
Медицински техничар општег смера
IV степен, за потребе Центра за
онкологију и радиотерапију, на одређено
време до повратка запосленог са дужег
одсуства, пробни рад од 3 месеца
Медицински техничар општег смера
IV степен, за потребе Клинике за
оториноларингологију, на одређено
време до повратка запосленог са дужег
одсуства, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и
систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег
профила; уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила; уверење о држављанству РС; извод из
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који
имају радно искуство (укључујући стручно оспособљавање
и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном
стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати
су у обавези да на пријави наведу за која радна места конкуришу са називом организационе јединице (било да конкуришу на једно радно место или на више радних места).
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је
дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске
управе или полицијске станице). Дозволу за рад - лиценцу
коју је издала надлежна комора (ако је кандидат у радном
односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није
у радном односу) за радно место. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року,
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити путем
сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта
Клиничког центра Крагујевац и у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе
лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког
центра Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички
центар Крагујевац, 34000 Крагујевац, Змај Јовина 30. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос за радно место _________
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву) ”.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Оглас објављен 23.09.2020. године, у публикацији
„Послови“ (страна 22), за радно место радник на
обезбеђењу, средња стручна спрема, на одређено
време од 12 месеци, са пробним радом од 3 месеца,
3 извршиоца поништава се у целости.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Радник на обезбеђењу
на одређено време од 12 месеци, пробни
рад од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема. Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-одлука УС, 85/18) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом
радних места Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се
подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег
профила; лиценца за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења са или без оружја; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио
презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа,
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим
се неће засновати радни однос. На радне односе засноване
по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у
јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Министарства
здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког центра
Крагујевац и у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити
објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон:
034/505-273. Пријаве се подносе лично затвореној коверти
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина
30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за радно место ______ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине изабрани лекар
у Служби опште медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршен медицински факултет VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у Комору. Опис послова: утврђен
Правилником о организацији и систематизацији послова.
Кандидати достављају: пријаву на оглас; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце за рад или решења о упису у комору; изјаву да су
здравствено способни за послове за које подносе пријаву;
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Пријавом на
оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
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се не могу користити у друге сврхе. О потреби спровођења
даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, а
ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном избору кандидата одлучује директор. Изабрани кандидат, пре
заснивања радног односа, дужан је да достави лекарско
уверење, као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат
не достави наведени документ у остављеном року, са њим
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор стоматологије
на одређено време због повећаног обима
посла, до 6 месеци, за рад у Одељењу за
дечију и превентивну стоматологију
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршен стоматолошки факултет, VII/1 степен стручне
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за
рад или решења о упису у Комору. Опис послова: утврђен
Правилником о организацији и систематизацији послова.

2. Стоматолошка сестра - техничар
на одређено време због повећаног обима
посла, до 6 месеци, за рад у Одељењу за
дечију и превентивну стоматологију
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена средња медицинска школа стоматолошког или
општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни
испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у
комору. Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.
ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на оглас достављају: пријаву на оглас; кратку биографију са адресом
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за
рад или решења о упису у комору; изјаву да су здравствено
способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку
о пријему, одлучује директор. О коначном избору кандидата одлучује директор. Изабрани кандидат пре заснивања
радног односа дужан је да достави лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће
закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом
доставити на наведену адресу.

3. Магистар фармације
за рад у Болничкој апотеци при
Заједничким медицинским пословима,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на
боловању
УСЛОВИ: фармацеутски факултет, дипломирани фармацеут или магистар фармације VII/1 степен; стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању
магистар фармације.

4. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима,
за рад на Првом одељењу - Хируршка
инфекција и колоректална хирургија
у Служби за хирургију, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

5. Техничар инвестиционог и техничког
одржавања и одржавања уређаја и
опреме
за рад на Одељењу за послове
безбедности, тел. централе и унут.
транс. Службе за техничке, помоћне и
друге сличне послове при Заједничким
немедицинским пословима, на одређено
време на 3 месеца због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: средња школска спрема, IV или V степен.

6. Помоћни радник
за рад у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове у Служби
за техничке, помоћне и друге
сличне послове при Заједничким
немедицинским пословима Опште
болнице Крушевац, на одређено време
на 3 месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: основна школа.
Кандидати за радно место 1 подносе: Молбу за пријем
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију уверења о
положеном специјалистичком испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је
чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног
органа.

37000 Крушевац, Косовска 16

Кандидати за радна места 2, 3, и 4 подносе: Молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

1. Доктор медицине специјалиста
у радиолошкој дијагностици, за рад у
Служби за радиолошку дијагностику, на
одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог на боловању

Кандидати за радно место 5 подносе: Молбу за пријем
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену
фотокопију дипломе, фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе
или уверења издати на девојачко презиме).

УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација из радиологије, VII/2 степен, специјалистички испит; лиценца; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

Кандидати за радно место 6 подносе: Молбу за пријем
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи,
фотокопију личне карте или очитане податке са личне
карте (уколико је чипована; фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења
издати на девојачко презиме).

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

2. Доктор медицине
за рад на Одељењу неонатологије у
Служби за гинекологију и акушерство са
неонатологијом, на одређено време на 3
месеца, због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

ОСТАЛО: Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уко-
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Медицина
лико изабрани кандидат не достави наведена документа у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За
оглас” са називом и редним бројем радног места за које се
конкурише, а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Доктор медицине - специјалиста
радиологије са ултразвучном
дијагностиком
на одређено време због повећаног обима
послова
УСЛОВИ: општи услови: у складу са Законом о раду; посебни услови: VII/2 степен школске спреме; положен специјалистички испит из радиологије са ултразвучном дијагностиком; важећа лиценца. Кандидати су обавезни да уз пријаву
са биографијом доставе: оверен препис или фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; уверење
о положеном специјалистичком испиту; важећу лиценцу;
биографију са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас
доставити лично или поштом на адресу: Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац,
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос”.
Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон:
018/804-215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-256

Стоматолошка сестра
за рад у Служби за стоматолошку
здравствену заштиту, на одређено време
до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: општи услови: у складу са Законом о раду; посебни услови: IV степен стручне спреме, стоматолошка сестра, положен стручни испит. Кандидати су обавезни да уз
пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи - смер стоматолошка сестра; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; биографију са адресом и контакт
телефон. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на
адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила Поповића 144,
18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас број
17/2020”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и
неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт
телефон: 018/804-256.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ
“Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Помоћни радник
у Одсеку за медицински отпад Одељења
за животну средину и здравље Центра
за хигијену и хуману екологију, на
одређено време због повећаног обима
посла, до 12 месеци
Опис послова и радних задатака: Прикупља, преузима
отпад од генератора отпада и обавља припрему за стерилизацију у аутоклаву. Обележава отпад који се обрађује
у аутоклаву. Проверава да ли је аутоклав исправан за
покретање стерилизације (постоје параметри који се
електронски контролишу на дисплеју апарата). Контролише калибрисање аутоклава и остале опреме за стерилизацију. Убацује отпад на стерилизацију у аутоклав.
Прати процес стерилизације инфективног отпада. Прати
и контролише параметре стерилизације. Утврђује неправилности у раду аутоклава током трајања стерилизације.
Идентификује неисправности у раду аутоклава. Идентификује неисправности у раздвајању отпада преузетог од
трећих лица за стерилизацију. Води евиденцију о стерилизацији и одлагању отпада. Попуњава документацију
која прати циклусе стерилизације. Припрема дневне
извештаје о стерилизацији отпада. Похађа редовно
обуке у вези послова стерилизације и рада аутоклава прописане прописима Републике Србије. Прикупља
отпад од трећих лица у договору са координатором за
рад јединице за третман отпада у постројењу. Извешта-
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ва координатора за управљање медицинским отпадом
о потребама за рад постројења и квалитету потрошног
метеријала. Препознаје неправилности у раду аутоклава и неправилности у складишту за медицински отпад.
Обавља остале послове по потреби у вези стерилизације
и одлагања стерилисаног отпада, дефинисане процедурама рада. Обавља рад на терену из домена послова
Одсека. Обавља и друге послове и задатке из делокруга
рада Одсека по налогу начелника Центра.
УСЛОВИ: основно образовање, обука за рад на аутоклаву, организационе способности. Пријаве и CV слати
на e-mail: prijava@batut.org.rs или на адресу: Институт за
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, 11000
Београд, Др Суботића 5, са назнаком: „За конкурс - помоћни радник“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити
обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ код
Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене,
за рад у Служби опште медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце
за рад или решења о упису у комору. Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које радно место се
пријављују; кратку биографију са адресом и контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад
или решења о упису у комору, изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. О потреби
спровођења даљих разговора са кандидатима, а ради
пружања додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном избору
кандидата одлучује директор. Изабрани кандидати пре
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани
кандидат не достави наведени документ у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду. Пријавe
на оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ НСЗ. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са
документацијом доставити на адресу: Дом здравља Крушевац, 37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32. Оглас је
објављен и на веб-сајту Министарства здравља, огласној
табли Дома здравља Крушевац и интернет презентацији
Дома здравља Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Медицинска сестра техничар
у онкологији, хемиотерапији и
брахитерапији, за потребе Службе
за продужено лечење и негу, Одсек
онкологије са дневном болницом, на
одређено време до повратка привремено
одсутне запослене са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа општег смера; положен стручни испит. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и
контакт подацима; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; извод из матичне књиге
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве
са документацијом доставити на адресу: Општа болница
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове
________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Виши радни терапеут
у здравственим установама са
образовним организационим јединицама
које обављају психијатријску
делатност, које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем и
задржавање пацијената без пристанка,
на одређено време до шест месеци ради
обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, високо образовање:
на студијама првог степена (основне струковне/академске
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године, струковни радни терапеут или на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.септембра 2005. године, виши радни терапеут; положен
стручни испит за струковног радног терапеута/вишег радног терапеута. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом и контакт подацима; фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и
административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево,
са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву).

Техничар одржавања одеће
за потребе Одсека за прање и
дистрибуцију веша у Служби за техничке
и помоћне послове, на одређено време
до шест месеци ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање
здравствене делатности
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом и контакт подацима; фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила; извод из
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и
административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево,
са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву).

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СОКОБАЊА”
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Физиотерапеутски техничар
на одређено време ради замене
запослене на боловању, породиљском
одсуству и одсуству са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: средња стручна спрема (физиотерапеутски техничар), IV степен стручне спреме; положен стручни испит
за своје звање. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију
лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору, фотокопију личне карте, кратку биографију.
Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД “БОР”
19210 Бор, Војске Југославије 11

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: за директора Центра може се изабрати лице које,
осим општих законских услова за рад у установи, испуњава
и следеће посебне услове - држављанин Републике Србије,
који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године и одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких,
педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и има
најмање пет година радног искуства у струци; да није под
истрагом и да се против њега не води кривични поступак;
да није осуђиван. Мандат директора Центра за социјални
рад траје четири године. Уз пријаву на конкурс кандидат
подноси у оригиналу или овереној копији (не старије од 6
месеци): CV; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о стручној
спреми; доказ о радном искуству у струци; уверење да није
осуђиван; уверење да се против њега не води кривични
поступак (основни и виши суд); очитану личну карту. Кандидат за директора Центра за социјални рад, уз прописану
конкурсну документацију, подноси програм рада за мандатни период на који се врши избор. Доказ о општој здравственој способности изабрани кандидат подноси пре ступања
на дужност. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу Центар
за социјални рад у Бору, Војске Југославије 11, 19210 Бор,
за Управни одбор, са назнаком „За конкурс за именовање
директора”. Конкурс је објављен и на огласној табли Центра за социјални рад Бор.

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ
И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД
21208 Сремска Каменица, Дечје село 1

Саветник за хранитељство
УСЛОВИ: завршене основне студије у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године и одговарајући академски односно стручни назив:
социјални радник, психолог, педагог, андрагог, дефектолог
и специјални педагог; завршен одговарајући акредитовани програм обуке у складу са прописима којима се уређује
област социјалне заштите; најмање 1 година радног искуства на стручним пословима у социјалној заштити, изузетно најмање 5 година радног искуства у установи за децу
без родитељског старања, у складу са прописима којима
се уређује област социјалне заштите (правилник о хранитељству); лиценца за обављање послова, у складу са законом којим се уређује социјална заштита и прописима донетим на основу закона; познавање рада на рачунару; други
општи услови прописани законом.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на горе наведену адресу, са назнаком “За оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ШТРПЦЕ, ПРИЗРЕН И ГОРА

собности, да није осуђиван и да се против њега не води
кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад у државним органима. Кандидат за именовање
директора Центра за социјални рад Штрпце, Призрен и
Гора, уз пријаву мора да поднесе следеће документе у оригиналу или у овереној копији, не старијој од шест месеци:
пријаву, својеручно потписану, са биографијом и наводима
о досадашњем радном искуству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ о одговарајућој
стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију дипломе, потврду о радном искуству у струци, уверење да није
осуђиван, уверење да није под истрагом и уверење о
општој здравственој способности. Кандидат за директора
Центра за социјални рад Штрпце, Призрен и Гора уз прописану документацију мора да поднесе и програм рада за
мандатни период на који се врши избор. Рок за подношење
пријава на конкурс је 15 дана и почиње тећи наредног дана
од дана оглашавања јавног конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на
адресу: Центар за социјални рад Штрпце, Призрен и Гора,
Цара Лазара бб, 38236 Штрпце, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора“. Конкурс је објављен и и на
огласној табли Центра за социјални рад Штрпце, Призрен
и Гора. Све додатне информације могу се добити на телефон: 0290/71-076.

Индустрија и грађевинарство
„EE WASTE GROUP“ DOO

Производни инжењер - управљање
подацима
ПЈ Краљево
2 извршиоца
Главни задаци и одговорности: Обрада производне документације (модул листи, техничких цртежа, спискова
материјала); спровођење испитивања и анализа нових
производа и имплементација нових производа и техничке
промене; имплементација промена у процесима и опреми
као и имплементација измена у техничком цртежу; подршка интеграцији нових процеса у фабрици и подршка приликом оптимизације процеса; подршка у израђивању помоћне документације; правилно структурирање, ажурирање
и одржавање података о материјалу, жицама, модулима;
редовна комуникација са тимом дизајнера.
УСЛОВИ: минимум VI степен стручне спреме (предност, али
не услов, машинског или електронског, или архитектонско-грађевинског усмерења); обавезно познавање енглеског језика; обавезно познавање рада у MS Office-у (посебно
Excel-у); способност рада под притиском; одговорност и
вештине планирања; способност за тимски рад и одржавање добрих међуљудских односа. Уколико сте заинтересовани за ову позицију, можете аплицирати до 30.11.2020.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Производни инжењер
ПЈ Краљево
2 извршиоца

Манипулант рециклер
на одређено време 3 месеца
5 извршилаца

Главни задаци и одговорности: Подршка при имплементацији и усаглашености са захтевима стандарда (ISO 9000,
ISO 9001, IATF 16949); подршка при решавању проблема
коришћењем техника за решавање проблема (Problem
Solving Tools); коришћење статистичких метода у процесу
управљања квалитетом; подршка при аудитима у производњи; активно учествовање на састанцима и осигуравање
размене информација; подршка при програмирању опреме
и развој тест програма; подршка при координацији активностима у вези са израдом, инсталацијом и одобравањем
тест опреме; подршка при анализи девијацији производног
процесу и при проналажењу решења; креирање и ажурирање извештаја и текуће документације.

УСЛОВИ: обезбеђена исхрана, пробни рад. Пријаве кандидата поштом на горе наведену адресу, имејл или на број
телефона. Рок за пријављивање: 30.10.2020. године.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ,
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
“GP SYMENCO“ DOO
11420, Смедеревска Паланка
тел. 026/312-471

Машински конструктор
на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар конструктор; машински техничар - контролор квалитета;
грађевински техничар; возачка дозвола Б категорије; обука за AUTOCAD (све верзије и сви нивои); основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook);
пожељно знање енглеског језика. Теренски рад, обезбеђена исхрана. Котакт са послодавцем: директно упућивање
кандидата према договореним терминима за разговор, на
адресу послодавца, Трговачка 1, од 07.00 до 15.00 часова
или јављање кандидата на тел. 026/312-471. Лице за контакт: Марко Милашиновић.

„EUROCONS GROUP“ DOO
Вршац, Стеријина 19
тел. 060/7040-795
e-mail: hr@eurocons.rs

Сарадник у служби за хидропнеуматику
на одређено време 3 месеца, место рада:
Београд или Вршац
Опис посла: проширење пословања, проналажење купаца
и обилазак тржишта у оквиру сектора хидропнеуматике,
заступајући светске компаније за производњу вентила.

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, треба да испуњава и следеће посебне услове: да је држављанин Републике
Србије, да је стекао високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању најмање четири године
и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен
у области правних, економских, психолошких, педагошких
и андрагошких социолошких наука, односно стручни назив
дипломирани социјални радник, да има најмање пет година
радног искуства у струци и да поседује организацине спо-

УСЛОВИ: висока школа, дипломирани машински инжењер
(машински факултет), дипломирани економиста (економски факултет), радно искуство: минимум 12 месеци на
назначеним пословима продаје, возачка дозвола Б категорије - активан возач, енглески језик - виши или конверзацијски ниво, MS Office пакет - Word, Excel. Рад на терену и рад у просторијама послодавца. Трајање конкурса:
02.11.2020. Начин конкурисања: CV са фотографијом и
назнаком за коју позицију кандидат конкурише, као и да
је информацију о слободном радном месту сазнао у НСЗ,
послати на имејл-адресу: hr@eurocons.rs. Лице за контакт:
Снежана Радосављевић.
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УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме (машинског или
електротехничког усмерења); познавање MS Office-а (Word,
Excel, Power Point); знање енглеског језика; одличне аналитичке
и нумеричке способности; организованост и вештине планирања; способност за рад у тиму и одржавање добрих међуљудских односа; способност рада под стресом и обављања неколико задатака истовремено. Уколико сте заинтересовани за ову
позицију, можете аплицирати до 22.11.2020. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

БОМ специјалиста
ПЈ Краљево
2 извршиоца
Главни задаци и одговорности: обављање функционалних
активности производног инжењеринга у складу са упутствима релевантног вође тима/инжењера; учествовање у пројектима побољшања; анализирање документације о техничкој
промени; обезбеђивање редовних извештаја надређенима;
пружање подршке у развоју и унапређењу процедура повезаних са прорачуном материјала у преносу информација о
процесу прорачуна материјала имеђу Леони локација; БОМ
валидација; сарађивање са тимовима који реализују прототипе за решавање дизајнерских проблема.
УСЛОВИ: минимум VI степен стручне спреме (предност,
али не услов-машинског или електронског, или архитектонско-грађевинског усмерења); обавезно добро познавање
енглеског језика; одлично познавање рада у MS Office-у
(посебно Excel-у); способност рада под притиском; одговорност и вештине планирања; прецизност у раду; способност
за тимски рад и одржавање добрих међуљудских односа.
Уколико сте заинтересовани за ову позицију, можете аплицирати до 30.11.2020. Биће контактирани само кандидати
који уђу у ужи избор.

Производни инжењер - управљање
променама
2 извршиоца
Главни задаци и одговорности: Имплементација нових производа и техничке промене као пружање подршке за имплементацију протока процеса и материјала; уношење измена у
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цртеж и организовање састанака поводом измена; креирање
извештаја за друга одељења и формирање документације
за подршку у производњи; пружање подршке у планирању,
стандардизацији и реализацији активности производног
инжењеринга и оптимизација постојећих процеса и опреме
према аспектима профитабилности; креирање, модификација и одржавање свих метода производње и обезбеђивање
да радне инструкције за оператере/машине буду увек ажуриране.
УСЛОВИ: минимум VI степен стручне спреме (предност,
али не услов-машинског или електронског, или архитектонско-грађевинског усмерења); обавезно познавање енглеског језика; обавезно познавање рада у MS Office-у (посебно Excel-у); способност рада под притиском; одговорност
и вештине планирања. Уколико сте заинтересовани за ову
позицију, можете аплицирати до 30.11.2020. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Референт набавке
ПЈ Краљево
Главни задаци и одговорности: набавка, склапање уговора са добављачима; набавка потребних непроизводних
материјала и услуга; организација и реализација налога за
непроизводни материјал и услуге; праћење статуса налога
у систему; координирање налога; обезбеђивање доступности свих залиха материјала на време.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме (економског
или сличног усмерења); пожељно искуство рада у струци;
обавезно познавање енглеског језика; познавање рада на
рачунару (MS Office); пожељно знање рада у САП-у; тимски
рад; могућност рада под притиском. Уколико сте заинтересовани за ову позицију, можете аплицирати до 16.11.2020.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Техничар одржавања
ПЈ Краљево (планирано/непланирано)
15 извршилаца
Главни задаци и одговорности: Подешавање и одржавање машина, алата, прибора; системско одржавање
машина (тест опреме) према плану одржавања; планирање и заказивање радова на одржавању са техничком
службом и спровођење поправки на машинама; обезбеђивање исправне употребе одговарајућих алата и резервних
делова за извођење активности одржавања производне
опреме; обезбеђивање техничке доступности производне
опреме; контролисање и осигуравање функционалности
машине; управљање софтвером и вођење евиденције
инвентара; складиштење отпада након интервенције на
машинама.
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (техничког
смера); познавање MS Office-а; пожељно знање енглеског језика; пожељно радно искуство на сличним или истим
пословима, тимски рад; спремност за рад под притиском.
Уколико сте заинтересовани за ову позицију, можете аплицирати до 30.11.2020. Биће контактирани само кандидати
који уђу у ужи избор.

Вођа сегмента
ПЈ Краљево
3 извршиоца
УСЛОВИ: универзитетска диплома (техничка, механичка или електрична оријентација је предност); искуство
рада на руководећим позицијама од најмање две године; предност искуство рада у аутомобилској индустрији;
напредно знање енглеског језика; напредно познавање MS
Office (Excel, Power Point); одличне вештине комуникације;
оријентисаност на купца; стално усавршавање начина
размишљања; способност рада у динамичном окружењу;
способност брзог доношења одлука узимајући у обзир све
аспекте дате ситуације. Главни задаци и одговорности:
планирање и усвајање мера за постизање циљева (ефикасност, квалитет, мотивација запослених, трошкови);
планирање производних капацитета (опрема, особље)
у складу са потребама купаца; управљање буџетом и
временом; праћење релевантних кључних показатеља
и успостављање одговарајућих мера ако су показатељи
испод планираних; сарадња са секторима индустријског
инжењерства, производног машинства, сектором контроле
квалитета; управљање и развој запослених у тиму. Уколико
сте заинтересовани за ову позицију, можете аплицирати до
16.11.2020. Биће контактирани само кандидати који уђу у
ужи избор.
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ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО

„ЕЛЕКТРО СИГНАЛ“ ДОО БЕОГРАД

Шеф градилишта
место рада: Београд, Смедерево, Умчари

Електромонтер
за рад у Крагујевцу
10 извршилаца

Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-961, 060/7600-191
е-mail: zgp@beotel.rs

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен стручне спреме,
возачка дозвола Б категорије; без обзира на радно искуство.

Руковалац грађевинским машинама
место рада: Београд, Смедерево, Умчари
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: теренски рад, обезбеђен превоз, смештај и
исхрана. Пробни рад 3 месеца. Заснивање радног односа
на одређено време 3 месеца. Рок трајања конкурса: до
15.11.2020. године. Кандидати могу да се јаве послодавцу
путем наведених телефона или да доставе радну биографију путем имејла или лично да се јаве на адресу послодавца, радним даном од 8 до 16 часова. Лице за контакт:
Александар Петковић.

„КОНСТРУКТЕЛ“
ДОО БЕОГРАД
Београд, Сурчинска 179п
тел. 060/0202-590

Инсталатер
на одређено време 6 месеци, уз
могућност заснивања радног односа
на неодређено време
10 извршилаца
(1 особа са инвалидитетом)
Опис посла: инсталирање телекомуникационих каблова,
извођење радова унутар и ван објекта.
УСЛОВИ: III-IV ниво, без обзира на стечену квалификацију;
радно искуство: небитно; возачка дозвола Б категорије;
рад на рачунару: MS Office (Word, Excel); руковање алатом - пожељно; упорност, истрајност, самоиницијативност,
тимски рад. Теренски рад, обезбеђени превоз и смештај.
Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт: Тамара Јокић.

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОПЛАН“

тел. 069/3184-941
e-mail: nh@enal-elektro.com

Опис посла: уградња електроинсталација.
УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и на смер; радно искуство минимум 12 месеци; способност за самосталан
рад на предвиђеним пословима (електромонтер). Обезбеђен превоз и исхрана. Кандидати своју радну биграфију
могу доставити послодавцу на e-mail: nh@enal-elektro.com
или га позвати на контакт телефон: 069/318-49-41, најкасније до 15.11.2020. године.

SHINWON DOO NIŠ
18250 Ново Село, Радна зона
Доње Међурово бб
тел. 018/4150-450

Радник у служби контроле квалитета
жице и црева
на одређено време
Опис послова: контрола квалитета производа (жице и црева) у процесу производње, детаљна/ванредна контрола
производа, рад са мерном опремом, унос података у ПОП
систем, рад у ПОП систему, израда извештаја и извештавање надређених, обележавање дефеката и израда дневних извештаја о дефектима, одржавање чистоће у лабараторији и канцеларији контроле квалитета, обављање
других послова које му делегира непосредни руководилац,
виши руководилац или генерални директор.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме без обзира на занимање;
активни возач Б категорије; познавање енглеског језика:
основни ниво; напредни ниво рада у Excell-у. Кандидати
CV шаљу на имејл-адресе: barbara.radovic@yura.co.kr и mila.
golubovic@yura.co.kr. Рок за пријаву: 30.10.2020. године.

Саобраћај и везе
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„OLD CITY“ DOO

Чачак, Краља Петра I 30
тел. 064/133-71-58, 032/34-13-68

17500 Врање, Змај Јове 13
тел. 061/114-8942
e-mail: sladjanastosic64@yahoo.com

Геодета за одржавање катастра
непокретности
пробни рад 1 месец

Возач такси возила
на одређено време 3 месеца
5 извршилаца

Опис посла: одржавање катастра непокретности.
УСЛОВИ: IV, V, VI или VII ниво квалификације геодетске
струке, независно од смера; радно искуство: небитно;
пожељна возачка дозвола Б категорије - није услов. Теренски рад, послодавац сноси трошкове превоза до 50 км
удаљености од Чачка. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на контакт телефоне послодавца.
Лице за контакт: Милан Петронијевић.

АГЕНЦИЈА
GEOGIS & MAP

Чачак, Милете Ћурчића 14/2
тел. 069/4129-944
е-mail: geogismap@orion.rs

Извршилац за одржавање катастра
непокретности и водова
УСЛОВИ: IV, VI, VII ниво образовања геодетске струке, радно искуство: небитно; пожељна возачка дозвола Б категорије - није услов; пожељно знање енглеског језика - није
услов. Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Јела
Иванов.

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме - возач моторног
возила; радно искуство 60 месеци, основно познавање
града Врања (улице) и познавање енглеског језика почетни ниво, возачка дозвола Б категорије, стручни испит или
лиценца: код „95“ за Ц категорију, сертификат о стручној
компетентности и квалификациона картица; радно искуство на пословима возача је потребно код Б категорије уз
наведено образовање; код лиценце за Ц категорију није
потребно радно искуство. Рад у сменама, ноћни рад. Пробни рад 1 месец. Слање пријаве за запослење на адресу:
поштом, мејлом. Контакт телефон: 061/114-8942.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„HALO CITY“ DOO
17500 Врање, Змај Јове 13
тел. 063/384-415
e mail: sladjanastosic64@yahoo.com

Возач такси возила
на одређено време 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме - возач моторног
возила; радно искуство 60 месеци, основно познавање
енглеског језика почетни ниво и познавање града Врања,
возачка дозвола Б категорије, стручни испит или лиценца:
код “95” за Ц категорију, сертификат о стручној компетентности и квалификациона картица; радно искуство на
пословима возача је потребно код Б категорије уз наведено
занимање; код лиценце за Ц категорију није потребно радно искуство. Рад у сменама, ноћни рад. Пробни рад 1 месец.
Слање пријаве за запослење на адресу: поштом, мејлом.
Контакт телефон: 063/384-415
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Култура и информисање
БИБЛИОТЕКА “ВУК КАРАЏИЋ”
26220 Ковин, Цара Лазара 100
тел. 013/744 901, 013/744-902

Помоћни радник
УСЛОВИ: Кандидат за помоћног радника треба да испуњава следеће услове: 1 да има стечено средње образовање
у трогодишњем трајању; 2. да има годину дана радног
искуства; 3. да има возачку дозволу Б категорије; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да поседује доказ о
општој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал). Уз пријаву на конкурс, потребно је доставити следећу конкурсну документацију: 1. оверену копију дипломе;
2. оверену копију радне књижице или уверење о радном
искуству; 3. уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); 4. извод из матичне књиге рођених;
5. оверену копију личне карте; 6. лекарско уверење. Пријаве са документацијом доставити препорученом пошиљком са назнаком (за Јавни конкурс за помоћног радника)
на адресу Библиотека „Вук Караџић” Ковин, Цара Лазара
100, 26220 Ковин или предати лично у Библиотеци од 8 до
14 часова. Рок за подношење пријава кандидата износи 8
дана од дана објављивања конкурса у листу НСЗ „Послови”. Све информације могу се добити на телефоне: 013/744901 и 013/744-902 или путем електронске поште: biblioteka.
kovin@gmail.com. Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте ће се неотворене вратити подносиоцу.

Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то
ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1),
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању доцента за ужу
научну област Мотори
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом
75 Закона о високом образовању и чланом 132 Статута

20

| Број 904 | 21.10.2020.

Машинског факултета. Уз пријаву на конкурс доставити у
писаној форми: биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или решења о признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, уверење
о држављанству, списак радова и сепарате објављених
радова и потписану Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк: http: //www.mas.bg.ac.rs/_
media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.
doc). Биографију и списак радова доставити и у електронском запису. Пријаве доставити на адресу: Машински
факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел: 011/2184-330

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Примењена хемија
на одређено време од 3 године
Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Аналитичка хемија
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (студент докторских
студија) и други услови утврђени Законом о високом образовању и Статутом Хемијског факултета. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој школској
спреми, потврда надлежног органа да кандидат није осуђиван са правним последицама за кривична дела у смислу
Закона о високом образовању и остало), достављају се
на адресу: Хемијски факултет у Београду, Студентски трг
12-16, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Наставник разредне наставе
на одређено време, за рад у матичној
школи и издвојеним одељењима
Бецевац, Глумчево Брдо, Губеревац и
Велики Борак
6 извршилаца
Наставник физичког и здравственог
васпитања
на одређено време, за рад у матичној
школи до повратка радника са функције
Наставник технике и технологије
са 50% радног времена, за рад у
матичној школи (замена помоћника
директора школе), на одређено време до
31.08.2021. године, тј. до краја школске
2020/2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу доказе
предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: оверену фотокопију дипломе; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
уверење о држављанству РС. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа. Кандидати потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом са званичне интернет странице Министарства
просвете достављају установи поштом. Неблаговремене,
непотпуне и пријаве кандидата са неодговарајућом стручном спремом неће се узимати у разматрање.

www.nsz.gov.rs

ОШ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ
КАМЕНИ“
11070 Нови Београд, Добановачка 2а
тел. 011/215-49-75, 215-54-76

Педагошки асистент
на одређено време на период од једне
школске године, односно до 31.08.2021.
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и под условима прописаним Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а заједно са пријавним формуларом
достављају школи на наведену адресу оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, оверену копију сертификата о завршеном програму обуке за педагошког асистента,
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност
услова конкурса за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ“

Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/304-5311, 011/343-3387
011/3430-358

Професор биологије
са 50% радног времена, на одређено
време на замени помоћника директора
школе, најдуже до 31.08.2021.
Професор историје
на одређено време на замени помоћника
директора школе, најдуже до 31.08.2021.
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају све законом
утврђене услове за заснивање радног односа сагласно
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, сходно Правилнику о врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи. Кандидати треба
да испуњавају следеће услове: VII степен стручне спреме
у наведеном занимању; одговарајућа здравствена способност; држављанство Републике Србије; да нису осуђивани за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да знају језик
на коме се обавља образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Кандидат
који испуњава услове дужан је да се подвргне провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима на
позив школе, а коју врши надлежна служба запошљавања.
ОСТАЛО: Пријаве достављати поштом или лично, у затвореним ковертама, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар који се може наћи на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; биографију;
диплому као доказ о стручној спреми; доказ о држављанству; уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, доказ да зна
српски језик уколико диплома није стечена на том језику.
Лекарско уверење којим се доказује психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом се доставља пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Сва
документа могу бити достављена и у неовреним копијама,
али не смеју бити старија од 6 месеци. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ“

Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/304-5311, 011/343-3387

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске
2020/2021, односно до 31.08.2021.
УСЛОВИ: За обављање послова педагошког асистента
потребно је најмање средње образовање, да је кандидат
завршио уводни модул обуке за педагошког асистента, да
познаје ромски језик и да има препоруку локалне самоуправе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван за
дела наведена у члану 139 став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс која се подноси на
формулару Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, са званичне интернет странице, потребно је доставити: краћу биографију, оверену копију дипломе, уверење
о држављанству не старије од шест месеци, доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом
139 став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања
и васпитања; сертификат о завршеном уводном модулу за
педагошког асистента; доказ да кандидат познаје ромски
језик; доказ да има искуства у раду са децом из осетљивиих
друштвених група, посебно припадницима ромске мањине,
а што кандидат није навео у пријави (потврда Националног савета ромске националне мањине, потврда факултета,
уверење о похађању обуке, потврда о учешћу у пројекту,
изјава одговорног лица и др); да има препоруку јединице локалне самоуправе о учешћу кандидата на обуци за
педагошког асистента. Лекарско уверење којим се доказује
психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима доставља се приликом закључења уговора о раду. Кандидати који испуњавају услове конкурса
биће упућени Националној служби за запошљавање ради
обављања психолошке процене кандидата. Сва документа могу бити достављена и у неовереним копијама, али
не смеју бити старија од шест месеци. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа, на адресу
школе, лично или препорученом постом. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

„РУЂЕР БОШКОВИЋ“
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Наставник математике
на одређено време преко 60 дана ради
замене одсутне запослене, са 83%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (мастер академске
студије или основне студије у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), математички
факултет, са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан
ниво Ц1). Биографије слати искључиво на имејл-адресу:
konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће
доставити осталу потребну документацију.

ВИСОКА ШКОЛА
АКАДЕМИЈА СРПСКЕ
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ЗА
УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ
Београд, Краља Петра 2

Доцент за ужу уметничку област
Конзервација и рестаурација штафелајно сликарство
на период од 5 година
Доцент за ужу научну област Историја
уметности
на период од 5 година
УСЛОВИ: Кандидати подносе у оригиналу или овереној
копији: пријаву на конкурс - испуњен образац 1 (образац
1 преузети са сајта http: //www.akademijaspc.edu.rs/sr) у три
примерка; диплому за све нивое завршених студија, крштеницу, благослов надлежног епископа, МКР (извод из матичне књиге рођених), уверење о држављанству, уверење
да нису осуђивани и да се против њих не води кривични
поступак, попуњен образац 2 који се односи на биографију
(образац 2 преузети са сајта http: //www.akademijaspc.edu.
rs/sr), у три примерка, са пратећом документацијом која
потврђује ауторство остварења наведених у биографији;

Бесплатна публикација о запошљавању

за кандидате који конкуришу за уметничку област, портфолио који садржи штампану медијску презентацију најважнијих остварења из биографије, а који ће у најбољем
светлу представити конкретан уметнички рад и допринос
кандидата (уколико је могуће приложити 3 до 5 уметничких
остварења на увид); научни/уметнички пројекти на којима
је кандидат био ангажован (домаћи, инострани); преглед
објављених научних/уметничких дела (књиге, монографије, студије). Биографија кандидата (образац 2) треба
да садржи следеће податке: основне биографске податке;
податке о школовању; податке о запослењу (на факултету
и ван факултета); податке о уметничком / стручно уметничком / научном / раду; рецензије за уметнички / стручно
уметнички / научни / педагошки рад; награде и признања
за уметнички / стручно уметнички / научни / педагошки
рад; податке о раду у развоју наставе и других делатности
високошколских установа, академија и факултета; податке о педагошком раду и резултатима рада са студентима и
обезбеђивању уметничког / научног / наставног подмлатка;
податке о другим педагошким и стручним активностима;
податке о другим активностима ван високе школе/факултета. Публиковани или оверени непубликовани материјал
који потврђује ауторство остварења наведених у биографији (монографије, приручници, часописи, зборници, каталози, решења конкурсних комисија, уговори или накнадне
потврде органа надлежних при изради живописачких или
конзерваторских пројеката, потврде редакција/издавача
да је теоријски рад у процесу публиковања..), потребно је
класификовати спрам података наведених у биографији.
Репрезентативне референце за избор у звање наставника и сарадника у области Конзервације и рестаурације су:
реализациjа монументалног конзерваторског пројекта у
јавном-црквеном простору (конзервација и рестаурација
зидног сликарства цркве, конзервација и рестаурација
иконостаса, конзервација и рестаурација мозаичке живописачке целине монументалног формата, конзервација и
рестаурација вајарске целине монументалног формата,
конзервација и рестаурација целовитог црквеног мобилијара..); реализациjа конзерваторског пројекта мањег
обима (конзервација и рестаурација елемената зидног сликарства цркве, конзервација и рестаурација појединачне
иконе, конзервација и рестаурација мозаичке живописачке целине мањег формата, конзервација и рестаурација
вајарске целине мањег формата, конзервација и рестаурација елемената црквеног мобилијара..); учествовање
или вођење посебних конзерваторских курсева, пpojeкaтa,
семинара или маjсторских тематских радионица у земљи и
иностранcтву; учешће на домаћим и међународним конкурсима конзерваторских радова и проjеката (јвно или по
позиву); учешће у раду жириjа на домаћим и страним конкурсима (за конзерваторске и рестаураторске пројекте) и
манифестациjама; награде и признања за конзерваторски
рад или пpojeкaт у земљи и иностранству; обjављена теориjска или уџбеничка делау земљи и иностранcтву (књиге и стручна периодика). Репрезентативне референце за
избор у звање наставника и сарадника у научним областима видети у Минимални услови за избор у звања наставника на универзитету (прописани од стране Националног
савета за високо образовање Републике Србије; http://nsvo.
gov.rs/). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији Националнe службе за запошљавање „Послови” (до 29. октобра 2020. године). Право
учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017), услове прописане актом Националног савета
за високо образовање (Минимални услови за избор у звања
наставника на Универзитету које је донео Национални
савет за високо образовање) и општим актима Високе школе - Академије СПЦ за уметности и консервацију. Кандидат
пријављен на конкурс који има искуство у педагошком раду
са студентима доставља доказ о педагошком раду и оцену
педагошког рада у студентским анкетама током целокупног
изборног периода (ако га је било). Кандидат пријављен на
конкурс за наставно звање који нема искуство у педагошком раду са студентима у обавези је да одржи приступно
предавање из уже области за коју је конкурс расписан.
Документација и радови подносе се секретаријату Високе школе - Академије СПЦ за уметности и консервацију у
Београду, Краља Петра 2, у термину од 10 до 12 часова.
Конкурс је објављен и и на сајту Академије. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/203-0885

Наставник за ужу научну област
Рачунарске науке
2 извршиоца
Наставник за ужу научну област
Информационе технологије и системи
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област
Софтверско инжењерство
УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба да испуњавају
услове за избор у звања дефинисане чл. 74 Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету. У складу са чланом 75 Закона о високом образовању, радни однос наставника се заснива на одређено
време за сва звања, осим звања редовног професора.
Начин пријаве: кандидати који испуњавају услове конкурисања, потребно је да попуне електронску пријаву коју
могу да презуму на сајту Метрополитан универзитета http:
//www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje/.
Попуњену електронску пријаву треба да пошаљу на
електронску адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs Допунску
документацију (копије диплома и радова) послати у електронском облику на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. За
додатне информације кандидати се могу обратити електронском поштом на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs
или телефоном 011/2030-885 (Гордана Пешић Скробоња).
Конкурс је отворен до 30.10.2020. године изузев за ужу
научну област Софтверско инжењерство који је отворен до
попуне места.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”
11562 Јунковац, Трг ослобођења 1
тел. 011/8177-020

Настанвник разредне наставе
на одређено време
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да испуњавају услове за
заснивање радног односа предиђене чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања, 1. поседовање одговарајућег образовања; 2. поседовање психичке,
физичке и здравствене способност за рад са децом и ученицима; 3. поседовање држављанства Репулике Србија; 4.
знање српског језика и језика на којем се изводи образвоно-васпитни рад; 5. нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или двање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених медјународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са
одштампаним формуларом достављају школи. Уз пријавни
формулар, кандидати достављају следећу документацију:
1. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
диплому о завршеном високом образовању на студијама
другог степена (300 ЕСПБ бодова) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, а у складу са чланом са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; 2. доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминатроног понашања - уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 3. уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију) и 4. доказ
о знању српског језика достављају кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику, 5. CV
(биографија кандидата). Рок за пријављивање на конкурс
је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговаремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. У
поступку одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену спсосбности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Пријаве доставити лично или путем препоручене поште на
адресу школе: ОШ “Слободан Пенезић Крцун”, 11562 Јунковац, Трг ослобођења 1.

Национална служба
за запошљавање
21.10.2020. | Број 904 |
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ОШ „ЉУБОМИР АЋИМОВИЋ“
Обреновац, Краља Милутина 3
тел./факс: 011/8725-449

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове предвиђене чланом 122 став 2, 5 и 6, чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања. Услови за
избор директора су следећи: да поседују одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника, педагога
или психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја
рада којој припада школа: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачке
2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Испуњеност услова за пријем у
радни однос у установи (члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик; дозвола за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; обука и положен испит за директора установе;
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, за директора може бити изабрано и лице које поседује одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, за наставника оне врсте школе
којој припада школа, то јест високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године, или вишим образовањем,
за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада у установи, на пословима васпитања и образовања, после стеченог
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (не старије
од 6 месеци); доказ о познавању језика на ком остварује
образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику,
у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе); оверен препис/фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту (не старије
од 6 месеци); доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
и давање мита, за кривична дела против полне слободе,
против правног саобраћаја, против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење
надлежног органа МУП-а Републике Србије, не старије од 6
месеци; уверење привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење не старије од 6 месеци); уверење основног
суда о некажњавању кандидата (да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага против кандида-
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та), оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци;
потврду о радном искуству или оверену фотокопију радне
књижице не старију од 6 месеци (из које се види да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (уколико је кандидат имао стручно педагошки надзор над радом, доставити оверену фотокопију извештаја
просветног саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(достављају само кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе); доставити оверену фотокопију документа, не старију од 6 месеци; оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат
поседује), не старију од 6 месеци; доказ о постојању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење, оригинал не старије од 6
месеци); попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве комисија неће узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „Пријава на
конкурс за избор директора“ или доставити лично у секретаријат школе, сваког радног дана од 9.00 до 13.00 часова,
на наведеној адреси. Одлука министра о именовању директора биће донета након спроведеног поступка у законом
прописаном року, а о резултатима конкурса кандидати ће
бити обавештени након пријема решења донетог од стране
министра просвете, науке и технолошког развоја РС. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 011/8725-449.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/2698-222, 2618-120

Оглас Високе здравствене школе струковних студија у Београду, 11080 Земун, Цара Душана 254,
објављен у публикацији „Послови“ од 04.09.2019.
године, поништава се за радно место: професор
струковних студија за област Друштвено-хуманистичке
науке, ужа научна област Дидактичко-методичке науке.

ОШ „МИЛАН РАКИЋ“
11070 Нови Београд, Војвођанска 62
тел. 011/301-74-79

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, (породиљско одсуство
и одсуство са рада ради неге детета),
најдуже до 07.10.2021. године
УСЛОВИ: професор техничког образовања, професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког
образовања и машинства, професор технике и машинства,
професор машинства, професор електротехнике, професор
техничког образовања и техничког цртања, професор техничког образовања и физике, професор физике и основа
технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО, дипломирани професор физике и основа технике
за основну школу, професор физике и основа технике за
основну школу, професор техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образовања,
професор политехничког образовања и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, професор
политехничког образовања, професор технике и графичких комуникација, професор производно-техничког образовања, дипломирани педагог за техничко образовање,
дипломирани педагог за физику и основе технике, професор основа технике и производње, професор политехнике,
професор технике и медијатекарства, професор техничког
образовања и медијатекар, дипломирани физичар-професор физике и основа технике за основну школу-мастер, дипломирани професор физике и основа технике за
основну школу-мастер, дипломирани професор технике и
информатике-мастер, дипломирани професор технике-мастер, мастер професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике, професор основа технике и
информатике, мастер професор технике и информатике за

електронско учење, мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена из области техничког и информатичког образовања).

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(дошколовање), најдуже до 31.08.2022.
године
УСЛОВИ: професор разредне наставе, професор педагогије
са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (коришћење
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета), најдуже до
17.09.2021. године
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичар-информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за метематику економије, професор информатике-математике, дипломирани математичар-астроном,
дипломирани математичар-примењена метематика, дипломирани математичар-математика финансија (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике,
мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике и математике,
дипломирани професор математике-мастер, дипломирани
математичар-мастер, дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани математичар-професор математике, дипломирани математичар-теоријска математика, дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор хемије-математике, професор географије-математике, професор физике-математике, професор
биологије-математике, професор математике-теоријско
усмерење, професор математике-теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар-механичар, мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава све услове за пријем
у радни однос из чл. 139 ст. 1 и чл. 140, 141 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања. У поступку
одлучивања о избору кандидата врши се претходна провера психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, на коју
се упућују кандидати који су изабрани у ужи избор. Након
пријема резултата претходне провере психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима кандидати који
испуњавају услов за пријем у радни однос одржавају час.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Уз одштампан пријавни
формулар кандидати обавезно подносе доказ о одговарајућем образовању - диплома одговарајућег степена и
врсте образовања (лица са звањем мастер достављају и
диплому основних академских студија) - оверена фотокопија; доказ о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, односно доказ о положеном испиту из психологије и педагогије у току студија или
доказ о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу оверена фотокопија; доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њих није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
- не старији од 6 месеци оригинал; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, оверена фотокопија; извод из
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Наука и образовање
матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са
холограмом - оверена фоткопија, за лица која нису стекла
образовање на српском језику доказ о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе - оверена фотокопија, биографију. Доказ да кандидат има одговарајућу психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Решење
о избору кандидата доноси се у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар
са биографијом и конкурсом траженим доказима о испуњавању услова конкурса доставити лично или поштом на
наведену адресу, са назнаком „За конкурс за радни однос“.
Достављени подаци обрађиваће се у складу са Законом о
заштити података о личности у сврху обраде података у
конкурсном поступку.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

11000 Београд, Маријане Грегоран 62

Наставник географије
са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (замена до истека
мандата директора)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, према прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да испуњава услове прописане Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школа („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: пријаву на конкурс
са основним биографским подацима (својеручно потписану), одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту“, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, оверену фотокопију
дипломе или уверења о дипломирању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности
за горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска
управа (не старије од 6 месеци), доказ о познавању језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику, а доказ
треба да буде издат од стране високошколске установе
надлежне за издавање таквих докумената (оригинал или
оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном
неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој
способности, не старије од шест месеци. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или поштом, на горе
наведену адресу школе, са назнаком „Пријава на конкурс“.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

КРИМИНАЛИСТИЧКО
ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звању ванредног професора
или доцента за ужу научну област
Енглески језик
на период од 5 година

Редовни професор за ужу научну област
Пословна економија и менаџмент

11080 Земун, Цара Душана 196

УСЛОВИ: завршене основне студије - филолошки факултет (енглески језик), стечен научни назив доктора наука
из одговорајуће научне области и способност за наставни
рад. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају
и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута и Правнилника о поступку и условима за
избор у звања наставника и сарадника. Кандидат уз пријаву
прилаже: биографију, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да
против кандидата није покренут кривични поступак, нити
истрага (које није старије од шест месеци), оверене копије
диплома или уверења завршених степена студија, списак
научних и стручних радова, као и по један примерак тих
радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о
стеченом образовању се достављају у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“
11050 Београд, Учитељска 58
тел. 011/2884-265

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
4 извршиоца
Наставник хемије
са 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи. Сви кандидати треба да испуњавају услове прописане у члану 139 Закона о основама система образовања и
васпитања и то да: имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије; да знају српски језик и језик на којем
остварују образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом
сматра се пријава која поред кратких биографских података садржи: 1) попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, 2) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству, оверена фотокопија не старија од 6 месеци); 3) извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом; 4) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 5) доказ
о неосуђиваности прибавља сам кандидат и саставни је
део пријаве на конкурс. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Доказ о знању језика на
коме остварује образовно-васпитни рад доставља само
онај кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ
„Ћирило и Методије“, Учитељска 58, Београд, са назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе на тел.
011/3473-503 и 011/2884-265.

www.nsz.gov.rs

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 069/806-6389

УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су прописани одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету, које је
донео Национални савет за високо образовање, Статутом
Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду и општим актима Универзитета у Београду - Економског факулета којима се уређују услови и поступак за
стицање звања наставника. Посебан услов за кандидате је
научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у области Међународног маркетинга. Кандидати су у
обавези да у пријави назначе своју научно-истраживачку и
наставничку оријентацију. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова конкурса и прилозима: биографија,
библиографија (списак радова и радови), копије диплома,
копија уверења о држављанству, достављају се на адресу:
Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка
6, соба 139, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАНКО КАТИЋ”
11453 Рогача, Космајска 153
тел. 011/8255-021

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, односно
до повратка запосленог са функције
директора школе, заменика директора
и повратка запослене са породиљског
одсуства
3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1) има одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019 и 6/2020) стечено на: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става
1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете. Уз
пријавни формулар кандидат доставља: биографију (CV),
доказ о одговарајућем образовању (оверену копију дипломе), уверење о неосуђиваности (оригинал или оверену
копију, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених, држављанство (оверена копија или оригинал).
Доказ о знању српског језика достављају само кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику (извод из додатка дипломе или уверење о положеним
испитима - оверена копија или оригинал). Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран,
непосредно пре закључења уговора о раду. Кандидати који
уђу у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима код надлежне службе за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс могу се доставити путем поште
или донети лично на адресу школе: ОШ „Јанко Катић”,
11453 Рогача, Космајска 153, са назнаком „За конкурс за
радно место (навести радно место за које се кандидат
пријављује”). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у обзир. Документа се по окончању
конкурса не враћају кандидатима. Ближе информације о
конкурсу, могу се добити на број телефона: 011/8255-021,
радним данима од 08.00 до 13.00 часова.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАГНОЛИЈА“
11000 Београд, Радослава Грујића 7

Педијатријска сестра
на превентиви
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављансгво Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад. Кандидат мора да има: средње образовање у складу
са посебним законом, о чему као доказ прилаже оверену
копију дипломе о стеченој стручној спреми средње медицинске школе (педијатријска сестра-техничар), положен
стручни испит.
ОСТАЛО: Биографију слати искључиво на мејл-адресу:
u.velickovic@magnolijavrtic.rs, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор
накнадно ће доставити осталу потребну документацију.

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
11000 Београд, Косовска 19
тел. 011/3238-688

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидат може да буде примљен у радни однос
под условима из члана 139 ЗОСОВ-а: 1. да има одговарајуће
образовање, и то: а) кандидат за радно место наставника
разредне наставе одговарајуће образовање у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19)
и чланом 140 ЗОСОВ стечено: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије) или
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик - образовно-васпитни рад се
остварује на српском језику. Докази о испуњености услова
овог конкурса под 1) и 3) -5) саставни су део пријаве на
конкурс и подносе се у виду оигинала или оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, а документацију из тачке 4, заједно са одштампаним пријавним формуларом кандидати достављају школи
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве доставити на адресу: Основна школа „Дринка
Павловић”, 11000 Београд, Косовска 19, поштом или лично,
у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у
листу „Послови”.
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АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ И
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/2080-512

Сарадник у настави за ширу научну
област Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа област Интернет
технологије
на одређено време од једне године
2 извршиоца
УСЛОВИ: минимални услови за избор у сарадничко звање
(и запослење на радном месту) сарадник у настави за ширу
научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Интернет технологије и подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама,
односно компетенцијама које ће се оцењивати у изборном
поступку: кандидат не сме бити правноснажном пресудом
осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о
високом образовању; завршене основне студије на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму са просечном оценом најмање 8; кандидат
мора имати статус студента на студијама другог степена мастер академиским студијама или мастер струковним студијама у области за коју се бира; кандидат мора поседовати
склоности и способност за наставни рад; ако је кандидат
лице које је раније обављало наставни рад, кандидат мора
имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног,
односно педагошког рада; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других
делатности Академије, односно Високе школе струковних
студија за информационе и комуникационе технологије.
ОСТАЛО: Послови свих радних места, односно свих сарадничких звања у погледу којих се расписује овај конкурс,
обављаће се у седишту Одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Здравка Челара
16, Београд, Република Србија. Подаци о року у коме се
подносе пријаве и адреси на коју се подносе пријаве на
конкурс: Пријаве на конкурс у погледу свих сарадничких
звања у погледу којих је расписан овај конкурс, могу се
поднети најкасније у року од десет дана, рачунајући од
дана објављивања овог конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве на
конкурс се могу предати лично, искључиво радним данима
(понедељак - петак) од 10 до 14 часова, или послати путем
поште, на адресу: Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Здравка Челара 16, 11000 Београд.
Пријаве послате поштом морају стићи у Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије до истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће се сматрати
неблаговременим и биће одбачене. Такође, неразумљиве
или непотпуне пријаве на овај конкурс, као и пријаве на
овај конкурс уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене. Лично име и контакт подаци лица
задуженог за давање обавештења о конкурсу: Владимир
Лужњанин, vladimir.luznjanin@ict.edu.rs, Здравка Челара 16,
Београд. Подаци о пријави на конкурс и доказима који се
прилажу уз пријаву: Пријава на овај конкурс мора обавезно
да садржи: податке неопходне за идентификовање сарадничког звања (односно радног места) за које кандидат
конкурише, што подразумева обавезно навођење назива
сарадничког звања за које се конкурише и редног броја под
којим је у овом конкурсу наведено, и податке о кандидату
(име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта,
контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако
је кандидат поседује). Уз пријаву на овај конкурс се обавезно достављају и следећи докази: уверење надлежног
органа (МУП) о неосуђиваности за напред наведена кривична дела (из члана 72 став 4. Закона о високом образовању). Уколико кандидату уверење о неосуђиваности не
буде издато до затварања овог конкурса, кандидати приликом пријаве на конкус достављају потврду да су поднели захтев за издавање тог уверења, док само уверење о
неосуђиваности треба да доставе без одлагања, а морају
га доставити најкасније до дана заснивања радног односа;
оверене фотокопије високошколских исправа о стеченом
степену потребног, односно одговарајућег високог образовања, који је прописан као услов за избор у сарадничко
звање за које се конкурише. Подносе се оверене фотокопије диплома са свих нивоа студија које је кандидат завршио; уверење високошколске установе о томе да кандидат
има статус студента који је прописан као услов за избор у
сарадничко звање за које се конкурише (за звање сарадника у настави статус студента на мастер студијама); извод
из матичне књиге рођених (или оверену фотокопију);
уверење о држављанству (или оверену фотокопију); рад-

на биографија (CV) и одговарајуће доказе који потврђују
наводе из биографије; ако је кандидат лице које је раније
обављало наставни рад, одговарајући доказ да кандидат
поседује позитивну оцену укупног досадашњег наставног,
односно педагошког рада (потврда образовне установе на
којој је кандидат обављао досадашњи наставни, односно педагошки рад, резултати студентских анкета и слично); одговарајуће доказе о објављеним радовима, када је
објављивање одређеног броја радова наведено као услов;
одговарајуће доказе о поседовању захтеваног радног
искуства; ако такви докази постоје, одговарајуће доказе о
поседовању захтеваних референци, односно о поседовању
захтеваних стручних знања, вештина, односно компетенција, када је то наведено као услов (лиценце, сертификати,
уверења, потврде и слично). Подаци о месту и дану када
се очекује да ће започети провера оспособљености, знања
и вештина, односно компетенција кандидата у изборном
поступку, ако се таква провера буде спроводила: Процена испуњености општих и посебних услова за избор у
сарадничко звање у погледу којих се расписује овај конкурс, вршиће се на основу доказа које кандидати прилажу
уз пријаву на конкурс и у складу са Правилником о избору
и ангажовању наставника и сарадника Академије. Кандидат који поднесе благовремену, уредну и потпуну пријаву
на овај конкурс и за кога се, на основу доказа приложених
уз пријаву на овај конкурс, утврди да испуњава потребне
услове за избор у звање у погледу кога конкурише, накнадно ће бити обавештен о тачном времену одржавања
провере оспособљености, поседовања тражених знања и
вештина, односно компетенција, уколико је потребно да се
таква провера одржи.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ
УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16
тел. 2181-214

Наставник у звању редовног професора
за ужу научну област Филозофија
уметности
УСЛОВИ: Услови су прописани Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19,
6/20), Статутом Универзитета уметности у Београду, Статутом Факултета, Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања наставника Универзитета
уметности у Београду и другим правним актима Универзитета уметности и Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним мастер академским студијама Филозофског факултета
- Одељења за Филозофију, односно основним академским
студијама према раније важећим прописима, оверену
фотокопију дипломе о завршеним докторским студијама из
области Филозофије и попуњен образац 2, који се може
преузети са сајта Факултета. Пријаве са прилозима и радовима се подносе Факултету ликовних уметности у Београду, Париска 16, од 10 до 13 сати, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

Наставник у звању доцента за ужу
уметничку област Сликарство (за
предмете Сликање и Цртање)
на период од пет година
УСЛОВИ: услови су прописани Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19,
6/20), Статутом Универзитета уметности у Београду, Статутом Факултета, Правилником о јединственим минималним
условима за избор у звања наставника Универзитета уметности у Београду и другим правним актима Универзитета
уметности и Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним мастер академским студијама из одговарајуће области, одн.
основним академским студијама према раније важећим
прописима и попуњен образац 2, који се може преузети
са сајта Факултета. Кандидати су дужни да на расписан
конкурс поднесу пет оригиналних сликарских радова, мапу
цртежа (десет табли) и CD са предатим радовима. Пријаве
са документацијом се подносе Факултету ликовних уметности у Београду, Париска 16, а радови у Булевар војводе
Путника 68, од 10 до 14 сати, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Информације на тел. 2181-214.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЗВЕЗДАРА“
11050 Београд - Звездара, Суботичка 2
тел. 011/2414-555

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 14.10.2020.
исправља се у делу услова за радно место васпитач,
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, 2 извршиоца, и исправно треба
да стоји: УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке акадамске студије) и специјалистичке струковне студије по прописима који су утврђивали
високо образовање у периоду од 10. септембра 2005. године
до 07.10.2017. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су утврђивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозвола
за рад - лиценца, обавеза полагања испита за лиценцу. Сви
остали услови конкурса су непромењени.

БОР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19220 Доњи Милановац
Стевана Мокрањца 14
тел. 030/590-142

Спремач/ица
на одређено време преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује ниво образовања
првог степена, основно образовање, исуњеност услова
у складу са чланом 139, а у вези са чланом 155 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), члана 24-29
Закона о раду, општих услова предвиђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18
- аутентично тумачење), у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања Републике Србије, односно образовање стечено у основној школи у трајању од осам
година, по пропису који је уређивао ЗОСОВ („Сл. гласник
РС“, број 55/13, 101/17, 10/19 и 27/18) као и Правилнику
о организацији и систематизацији радних места у школи,
број 156/1 од 28.02.2018. године. Кандидат треба да поседује: уверење о држављанству (у оригиналу или овереној
фотокопији); психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат
доставља: оверен препис (копију) дипломе - сведочанства
о завршеном основном образовању са исправом којом се
доказује да је кандидат стекао образовање које се тражи по
конкурсу; извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија). Кандидат
мора да зна српски језик. Установа прибавља неопходну
документацију у поступку одлучивања за заснивање радног односа у складу са чланом 9 ст. 3 и чланом 103 Закона о
општем управном поступку, односно по службеној дужности, а након Изјаве кандидата (образац 1).

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене
запоселене преко 60 дана, подручна
школа ИО Мироч
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 139, 140, а у вези са чланом 155
став 1 и 2 тачка 1) Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18 - др. закон,
10/19 и 6/20), стечено на студијима другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), у складу са Законом о високом
образовању, односно образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
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који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Степен и врста образовања морају бити у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник
РС“, број 11/02, 15/13, 2/16, 10/16, 13/17 и 11/19). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Наставник и стручни сарадник који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије или положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из члана 142 став 1 овог Закона. Кандидат треба да поседује уверење о држављанству (у оригиналу или
овереној фотокопији); психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању са исправом којом се доказује да је кандидат стекао
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина, односно доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије или доказ да је положио стручни
испит - испит за лиценцу; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија). Кандидат мора да зна српски језик. Кандидат чија
је пријава потпуна и благовремена и уз коју су приложени сви докази и који испуњава услове за оглашено радно
место, упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
запошљавање применом стандардизованих поступака, о
чему ће кандидати бити обавештени путем имејла или на
бројева телефона које су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама школе, с
тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени
на контакт адресе или путем имејла који су навели у пријави. За доказе који су неопходни у поступку одлучивања,
установа поступа у складу са чланом 103 ЗОУП-а („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/18 - аутентично тумачење)
и уз сагласност кандидата (образац 1).
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве треба послати на адресу:
Основна школа „Вук Караџић“, 19220 Доњи Милановац,
Стевана Мокрањца 14. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и преко телефона:
030/590-142.

ОШ “СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ”
19229 Брестовац, Маршала Тита 199
тел. 030/436-860

Наставник математике
са 66, 67% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Метовници
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05...75/14 и 13/17- одлука УС и 95/18аутентично тумачење), испуњава и посебне услове прописане чланом 140, а у вези са чланом 139 став 1 тачка 1)
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18- други закон, 10/19 и 6/20) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” Просветни гласник РС”, бр. 11/12... 11/19, 2/20 и 8/20). Кандидат треба да има високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске студије) и то: (1) студује другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студује другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне
односно стручне области или области педагошких наука,
ако има завршене студије првог степена из научне однос-

но стручне области за одговарајући предмет односно групу
предмет; или високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, звање: професор математике; дипломирани
математичар; дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; професор математике и рачунарства; мастер
математичар; мастер професор математике; мастер професор математике; мастер професор математике и физике
и друго прописано звање Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи, са положеним стручним испитом за наставника.
Кандидат који нема положен стручни испит уводи се у
посао за стицање лиценце.

Наставник француског језика
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за рад у матичној школи у Брестовцу
и издвојеним одељењима школе у
Метовници и Шарбановцу
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05...75/14 и 13/17- одлука УС и 95/18- аутентично тумачење), испуњава и посебне услове прописане
чланом 140, а у вези са чланом 139 став 1 тачка 1) Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18- други закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” - Просветни
гласник РС”, бр. 11/12... 11/19, 2/20 и 8/20). Кандидат треба да има високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске, мастер струковне, специјапистичке академске студије) и то: (1) студује другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студује другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне
области или области педагошких наука, ако има завршене
студије првог степена из научне односно стручне области
за одговарајући предмет односно групу предмет; или високо образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, звање:
професор односно дипломирани филолог за француски
језик и књижевност, мастер филолог- студијски програм
или главни предмет/профил француски језик, мастер професор језика и књижевности-студијски програм или главни
предмет/профил француски језик и друго прописано звање
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: Кандидати треба и да: имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену санкцију и
за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање; имају дрављанство Републике Србије; знају српски језик на којем се остварује образовно васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и потребну документацију заједно са одштампаним
формуларом достављају овој установи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем захтеваном образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу
- дозволи за рад уколико кандидат има лиценцу; извод из
матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију;
уверење из суда да против кандидата није покренут кривични поступак - не старије од 6 месеци; уверење из казнене
евиденције МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања - не
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству не старије од 6 месеци - оригинал или
оверена фотокопија; знање српског језика на коме се остварује образовно васпитни рад - уколико образовање није
стечено на српском језику- доказ одговарајуће високошколске установе за издавање таквих докумената. Уз пријавни
формулар кандидат доставља и биографске податке, односно радну биографију (CV), тачну адресу пребивалишта- очитану личну карту и број фиксног или мобилног телефона.У
поступку одлучивања о избору кандидата за послове наставника француског језика и наставника математике, Конкурсна
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Наука и образовање
комисија врши ужи избор кандидата, које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, коју врши надлежна Служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење
као доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе непосредно
или путем поште на напред наведену адресу школе, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата донеће се у законском року. По завршетку конкурса
примљена документација се не враћа кандидатима.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 060/558-1037

Наставник математике
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава поред општих услова
за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл.
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17
и 95/18) и услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17, 02/18 - др.
закон, 10/19 и 6/20). Кандидат треба да има образовање из
члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20)
и врсту стручне спреме прописану Правилником о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 08/2015,
11/2016, 13/2016, 02/2017, 13/2018, 07/2019, 02/2020, 14/2020
и 15/2020). Кандидат треба да има одговарајуће образовање
- према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама и Закону о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), диплому о
поседовању одговарајућег образовања, према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
08/2015, 11/2016, 13/2016, 02/2017, 13/2018, 07/2019, 02/2020,
14/2020 и 15/2020) и одредбама Закона о основама система
образовања и васпитања; извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); доказ о неосуђиваности (уверење из казнене евиденције МУП-а да лице нема осуда, не старије од 6 месеци,
као и доказ о познавању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад, осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику). Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о
раду. Конкурсна комисија школе доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 (осам)
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи сву потребну документацију и достави школи лично или на
горенаведену адресу. Додатне информације о конкурсу могу
се добити путем телефона: 060/558-1037.

Ч АЧ А К
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32 000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Асистент за ужу научну област
Ратарство, повртарство и крмно биље
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VII/1, VII2 степен стручне спреме; дипломирани
инжењер агрономије; дипломирани инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, магистар агрономских наука, магистар пољопривредних наука, магистар
биотехничких наука; остали услови за избор у звање асис-
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тента утврђени су одредбом члана 84 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“ 88/2018, 27/2018 и 73/2018),
Статутом Агрономског факултета у Чачку и Правилником
о организацији и систематизацији послова на Агрономском
факултету у Чачку. Напомена: кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и дужан
је да уз пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ
надлежног органа. Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ или не испуњавају овај услов неће се узети у
разматрање. Пријаве кандидата са прилозима: биографија,
библиографија (списак научних и стручних радова), радови, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми, доказ о уписаним докторским студијама, доказ да
је прихваћена тема докторске дисертације (за магистра
наука), доказ надлежног органа о неосуђиваности, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству,
подносе се Агрономском факултету у Чачку, Цара Душана
34. Рок за пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремен пријаве неће
се разматрати.

ЈАГОДИНА
ОМШ „МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ“
35250 Параћин, Бранка Крсмановића 47
тел. 035/573-060

Наставник виолине
на одређено време
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
(дипломирани музичар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста; академски музичар виолиниста и
мастер музички уметник - професионални статус, виолиниста); да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази
о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)-5) овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка
2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
Чланом 140 Закона прописано је да: наставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005 године. Кандидати треба да испуњавају услове из чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18, 27/18 - др.
закон и 10/19) и члана 8 тачка 2.1 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној музичкој школи
„Миленко Живковић“ бр. 107 од 16.03.2018. године. Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар
са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе; уверење
о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених и извод из казнене евиденције при надлежној
полицијској управи МУП-а, као и да знају српски језик. Осим
услова из чл. 139 и 140 Закона, кандидат мора да испуњава
и следеће услове и то: да има минимум три године радног
искуства на радном месту наставника виолине, обавезна
писмена препорука претходног послодавца, обавезан рад у
недељи од 5 радних дана и по потреби и више у зависности
од ангажовања ученика за припреме за такмичење и јавне
наступе. Послодавац нема обавезу обезбеђења смештаја за
кандидате који имају пребивалиште ван седишта послодавца. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве се подносе у секретаријату ОМШ
„Миленко Живковић”, 35250 Параћин, Бранка Крсмановића
47 или се шаљу поштом, са повратницом, уз назнаку „За
конкурс”.

Наставник клавира
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
(дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани
музичар - пијаниста; академски музичар пијаниста и мастер музички уметник - професионални статус - клавириста); да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази
о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)-5) овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка
2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
Чланом 140 Закона прописано је да: наставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и оговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Кандидати треба да испуњавају услове из чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18, 27/18 - др.
закон и 10/19) и члана 8 тачка 2.1 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној музичкој школи
„Миленко Живковић” бр. 107 од 16.03.2018. године. Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар
са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе; уверење
о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених и извод из казнене евиденције при надлежној
полицијској управи МУП-а, као и да знају српски језик. Осим
услова из чл. 139 и 140 Закона, кандидат мора да испуњава
и следеће услове и то: да има минимум три године радног
искуства на пословима на радном месту наставника клавира, обавезна писмена препорука претходног послодавца,
обавезан рад у недељи од 5 радних дана и по потреби и
више у зависности од ангажовања ученика за припреме за
такмичење и јавне наступе. Послодавац нема обавезу обезбеђења смештаја за кандидате који имају пребивалиште
ван седишта послодавца. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе у
секретаријату ОМШ „Миленко Живковић”, 35250 Параћин,
Бранка Крсмановића 47, или се шаљу поштом, са повратницом, уз назнаку „За конкурс”.

Наставник флауте
на одређено време
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
(дипломирани музичар, усмерење флаутиста; дипломирани музичар - флаутиста; академски музичар флаутиста
и мастер музички уметник - професионални статус - флаутиста); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)-5) овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка
2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
Чланом 140 Закона прописано је да: наставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
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Наука и образовање
тичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и оговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Кандидати треба да испуњавају услове из чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18, 27/18 - др.
закон и 10/19) и члана 8 тачка 2.1 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној музичкој школи
„Миленко Живковић” бр. 107 од 16.03.2018. године. Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар
са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе; уверење
о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених и извод из казнене евиденције при надлежној
полицијској управи МУП-а, као и да зна српски језик. Осим
услова из чл. 139 и 140 Закона, кандидат мора да испуњава
и следеће услове и то: да има минимум три године радног искуства на радном месту наставника флауте, обавезна
писмена препорука претходног послодавца, обавезан рад у
недељи од 5 радних дана и по потреби и више у зависности
од ангажовања ученика за припреме за такмичење и јавне
наступе. Послодавац нема обавезу обезбеђења смештаја за
кандидате који имају пребивалиште ван седишта послодавца. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве се подносе у секретаријату ОМШ
„Миленко Живковић”, 35250 Параћин, Бранка Крсмановића
47 или се шаљу поштом, са повратницом, уз назнаку „За
конкурс”.

ОШ “13. ОКТОБАР”
35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб
тел. 035/8472-477

Кувар/ посластичар
са 67% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у
радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020); да поседује одговарајуће образовање - средње образовање четвртог или
трећег степена куварске струке у складу са Правилником
о организацији и систематизацији радних места у ОШ”13.
октобар” у Ћуприји да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. За сва наведено радно место кандидат уз попуњен
пријавни формулар одштампан са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, доставља следеће: кратку биографију; оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија (на обрасцу који важи трајно); уверење о
држављанству Републике Србије - оригинал или оверена
фотокопија (не старије од 6 месеци); доказ да лице није
осуђивано правоснажном пресудом (не старије од 6. месеци), издаје надлежна полицијска управа. Доказ о знању
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима, изабрани
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати са назнаком „За
конкурс” на горенаведену адресу, или лично секретаријату
школе радним даним од 9 до 13 часова. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

Посао се не чека,
посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ ”ЂУРА ЈАКШИЋ”
35250 Параћин, Раваничка 3
тел. 035/563-294

Стручни сарадник-психолог
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање у складу са чланом
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС, број 88/2017), и то: 1) да је стекао
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије): (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) одељка „Услови” мора да има завршене студије првог степена из научне
односно стручне области за одговарајуће предмете, односно
групу предмета; да има степен и врсту образовања у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни преглед”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 и
2/17); да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију:
попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја - део Ново на сајту), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању, уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности, лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ о знању српског језика (уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику).
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријавни формулар са документацијом слати
препорученом поштом или доставити лично у секретаријат
школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурсну
комисију” на адресу: ОШ “Ђура Јакшић“, 35250 Параћин.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”
35210 Свилајнац, Радничка 1
тел. 035/312-004

Васпитач
на одређено време ради замене
запослених на породиљском одсуству
и запослених одсутних због вршења
функције
5 извршилаца
УСЛОВИ: образовање за васпитача стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; односно на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године, или одговарајуће више образовање.
ОСТАЛО: Кандидати треба да имају: дозволу за рад (лиценцу) за васпитача; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани пра-

воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања мита
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да су држављани Републике Србије;
да знају српски језик (доказ - потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио српски језик
достављају само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са
одштампаним и потписаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријаву кандидати су дужни да приложе следеће доказе: диплому о стручној спреми; акт Министарства просвете о поседовању дозволе за рад (лиценце)
за васпитача; уверење о држављанству, не старије од 6
месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење суда да
против кандидата није покренута истрага, односно да се не
води кривични поступак, не старије од 6 месеци; уверење
из казнене евиденције о неосуђиваности и непостојању
дискриминаторног понашања, не старије од 6 месеци.
Сва приложена документација мора бити у оригиналу или
фотокопији, односно препису, који морају бити оверени у
складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, број 93/2014 и 22/2015). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу
поднети на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс
(не отварати)“, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“
35250 Параћин, Глождачки венац 23а
тел. 035/564-977

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске
2020/2021. године, односно до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, др.
закон 10/2019 и 6/2020) и услове у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту
(„Службени гласник РС”, бр. 87/19), и то: да има одговарајуће образовање, IV степен стручне спреме; да има завршен прописани програм обуке за педагошког асистента; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или
давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да достави следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја - део ново); 2. кратку биографију; 3 оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; 4. сертификат или оверену фотокопију
сертификата, издатог од стране Министарства просвете о
савладаном програму обуке за педагошке асистенте; 5. уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
6. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 7. уверење о неосуђиваности за кривична
дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона, које издаје надлежна
служба МУП-а; 8. доказ о знању српског језика - уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику.
Фотокопије морају бити оверене и не старије од 6 месеци.
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан
је да достави лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом,
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Наука и образовање
достављају установи, у складу са чл. 154 ст. 2 Закона. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи
конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Писане
пријаве могу се доставити путем поште или донети лично,
на адресу школе са назнаком „За конкурс ___________ (и
навођењем радног места за које се конкурише”, радним
данима од 08 до 14 часова.

Библиотекар
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
50% радног времена, најдуже до краја
школске 2020/2021. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
1. да има одговарајуће високо образовање, у складу са
чл. 139 ст. 1 тач. 1) и чл. 140 ст. 1. тач. 1) и 2) Закона о
основама система образовања и васпитања - одговарајуће
високо образовање стечено: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и одговарајуће образовање у складу са чл. 6. ст. 1. тач.
8. Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020);
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или
давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат подноси следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. биографију (са радном биографијом); 3. оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; 4. уверење из казнене евиденције МУП-а надлежне полицијске управе о неосуђиваности
за наведена кривична дела (не старије од шест месеци);
5. оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци); 6. оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених (не
старије од шест месеци); 7. доказ да зна српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад (овај доказ доставља кандидат који одговарајуће високо образовање није
стекао на српском језику); 8. лекарско уверење надлежне
здравствене установе (доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима) доставља кандидат, који буде примљен у радни однос, пре
закључења уговора о раду.

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 77,78%
радног времена, до повратка одсутне
запослене са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
1. да има одговарајуће високо образовање, у складу са
чл. 139 ст. 1 тач. 1) и чл. 140 ст. 1 тач. 1) и 2) Закона о
основама система образовања и васпитања - одговарајуће
високо образовање стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године и одговарајуће образовање у складу са чл. 3 ст. 1
тач. 3 подтачка 3) Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020 и 8/2020) - да је професор, односно дипломирани
филолог за француски језик и књижевност; мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил француски
језик); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет/профил француски језик);
мастер професор језика и књижевности (студијски програм
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Језик, књижевност и култура); мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат подноси следећу документацију: 1.
попуњен и одштампан пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. биографију (са радном
биографијом); 3. оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 4. уверење из казнене евиденције
МУП-а надлежне полицијске управе о неосуђиваности за
наведена кривична дела (не старије од шест месеци); 5.
оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци); 6. оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених (не
старије од шест месеци); 7. доказ да зна српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад (овај доказ доставља кандидат који одговарајуће високо образовање није
стекао на српском језику); 8. лекарско уверење надлежне
здравствене установе (доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима) доставља кандидат који буде примљен у радни однос, пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у
року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са потребном документацијом
достављају се лично или поштом у затвореним ковертама,
на адресу школе, са назнаком „За конкурсну комисију“. Ближе информације могу се добити на телефон: 035/564-977.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДА МИЉКОВИЋ“
35213 Деспотовац, Бељаничка 1
тел./факс: 035/611-125

Васпитач
2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидати треба да имају високо образовање за
васпитача стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер
струковне студије) и специјалистичке струковне студије по
прописима који су уређивали високо образовање у периоду
од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске студије или
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање; да имају дозволу за рад
(лиценца); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања или
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом утврђено дискриминаторско
понашање; да су држављани Републике Србије; да знају
српски језик (доказ - потврду одговарајуће установе да је
кандидат положио српски језик достављају само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној
интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријаву кандидати су дужни
да приложе следеће доказе: диплому о стручном образовању; дозволу за рад (лиценцу); уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених;
уверење из казнене евиденције о неосуђиваности, не старије од 6 месеци. Сва приложена документација мора бити
у оригиналу или фотокопији, односно препису који морају

бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа,
рукописа и преписа („Службени гласник РС“, број 93/2014
и 22/2015). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу поднети на адресу: Предшколска установа
„Рада Миљковић“, Бељаничка 1, Деспотовац, 35213, са назнаком: „За конкурс за васпитача (не отварати)“, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса.

ГИМНАЗИЈА ЋУПРИЈА
35230 Ћуприја, Карађорђева 57

Наставник предметне наставе - српског
језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице које испуњава услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и
то: да има одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019 и 6/2020) стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет односно групе предмета, 2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука ако има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или на основним студијама у трајању
од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
има степен и врсту образовања у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/20) и то: 1. професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност; 2. професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; 3. професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и општу књижевност; 4. професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; 5.
професор југословенске књижевности и српског језика; 6.
професор југословенске књижевности са страним језиком;
7. професор српског језика и књижевности; 8. професор
српске књижевности и језика; 9. професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 10. дипломирани
филолог за књижевност и српски језик; 11. дипломирани
филолог за српски језик и књижевност; 12.дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима; 13.
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска
књижевност, Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија:
српски језик и лингвистика; Српска филологија: српски
језик и књижевност; Филологија, модули: Српски језик и
Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна
књижевност са теоријом књижевности); 14. мастер филолог (студијски програми: Српски језик, Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); 15. мастер професор предметне наставе; 16. мастер професор књижевности и језика (србиста). Лица која
су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност
и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком;
Српска филологија: српски језик и књижевност, Србистика;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс кандидати треба да под-
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Наука и образовање
несу следећа документа: попуњен и одштампан пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кратку биографију,
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању
(кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог
степена и оверену копију дипломе основних академских,
односно струковних студија) или ако није издата диплома,
уверење о стеченом високом образовању са основних и са
мастер студија, оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије, доказ о неосуђиваности
- оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене
евиденције МУП-а - надлежне полицијске управе, доказ о
познавању језика на којем се осварује образовно- васпитни
рад кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи
избор у року у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања конкурса. Пријавни
формулар са документацијом доставити лично у секретаријат школе у затвореној коверти са назнаком: „За конкурсну комисију“ или слати поштом на адресу: Гимназија,
35230 Ћуприја, Карађорђева 57. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом
се неће разматрати, а сви кандидати у пријави треба да
наведу број контакт телефона. Лице за контакт: Миљанић
Дарко, директор или Тимотијевић Снежана, секретар тел.
035/8476-535, 035/8470-622.

КИКИНДА
ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“
23315 Мокрин, Светог Саве 101

Андрагошки асистент
на одређено време за школску
2020/2021. годину
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да имају држављанство Републике Србије, средње образовање, да имају положен програм обуке за андрагошког
асистента у складу са Правилником о педагошком и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС“ 87/19) или савладану
обуку „Интегрални програм обука за остваривање основног
образовања одраслих по моделу функционалног основног
образовања одраслих“, према Правилнику о условима у
погледу простора, опреме, наставних средстава и степена
и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног
образовања одраслих („Сл. гласник РС“, бр. 13/13 и 18/13).
Лице које нема савладане програме обуке за андрагошког асистента, дужно је да достави доказ о савладаном
одговарајућем програму у року од 6 месеци од заснивања
радног односа. Кандидати треба и: да поседују психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису кривично осуђивани на безусловну казну
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да знају српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар на конкурс кандидати
треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о савладаним програмима обуке
андрагошког асистента, извод матичне књиге рођених (кандидат није обавезан да достави), уверење о држављанству
или оверену фотокопију уверења о држављанству (кандидат није обавезан да достави), уверење о неосуђиваности.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима школа ће тражити од изабраног кандидата. Уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику - доказ о познавању
српског језика. Рок за подношење пријава на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати у затвореном омоту, са назнаком „За
конкурс - андрагошки асистент“, на адресу: Основна школа „Васа Стајић”, 23315 Мокрин, Светог Саве 101. Ближе
информације о конкурсу се могу добити на број телефона:
0230/62-048.
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Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности
којима је потребна додатна подршка
у образовању, на одређено време за
школску 2020/2021. годину
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да имају држављанство Републике Србије; средње образовање у четворогодишњем трајању; да имају положену
обуку према Правилнику о педагошком и андрагошком
асистенту („Сл. гласник РС“ бр. 87/19) или савладану обуку
према Правилнику о програму обуке за педагошке асистенте („Службени гласник РС“, бр. 11/10) или модуларном
Програму обуке за педагошког асистента из 2016. Програм
обуке за педагошког асистента за децу и ученике ромске
националности којима је потребна додатна подршка у образовању садржи 6 Модул. Модул 1 Опис посла педагошког
асистена и организација рада; Модул 2: “Пружање подршке у области развоја деце”; Модул 3: “Пружање подршке
породици и сарадња са локалном заједдницом”; Модул 4:
“програм обуке за педагошког асистента који ће радити у
предшколским установама са децом ромске националности којим аје потребна додатна подршка”. Лице које нема
савладане програме обуке за педагошког асистента, дужно
је да достави доказ о савладаном одговарајућем програму
у року од 6 месеци од заснивања радног односа. Канидати треба и: да поседују психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису кривично осуђивани на безусловну казну затвора у трајању
од најмање три месеци као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да знају српски
језик - да знају ромски језик.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о програму обуке у складу са Правилником о
педагошком и андрагашком асистенту или у складу са Правилникм о програму обуке за педагошког асистента („Сл.
гласник РС“ бр. 11/10) и са модуларним Програмом обуке
за педагошке асистенте из 2016. године, извод из матичне
књиге рођених (кандидат није обавезан да достави), уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења
о држављанству (кандидат није обавезан да достави),
уверење о неосуђиваности. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима школа ће тражити од изабраног кандидата.
Уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику, доставити доказ о познавању српског језика. Рок за
подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати у
затвореном омоту, са назнаком „За конкурс педагошког
асистента“, на адресу: Основна школа „Васа Стајић“, 23315
Мокрин, Светог Саве 101. Ближе информације о конкурсу
се могу добити на број телефона: 0230/62-048.

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 11
тел. 0230/81-434, факс: 0230/82-455
Поновљен оглас

Наставник предметне наставе- наставник
саобраћајне групе предмета
у подручју рада Саобраћај, образовни
профил техничар друмског саобраћаја,
на српском наставном језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани инжењер
саобраћаја; дипломирани саобраћајни инжењер; дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер
саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски
и градски саобраћај и транспорт; мастер инжењер саобраћаја,
претходно завршене основне академске студије у области
саобраћајног инжењерства, мастер инжењер саобраћаја,
претходно завршене основне академске студије у области
саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно
модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт,
логистика, железнички саобраћај и транспорт, саобраћај и
транспорт, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета,
мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне
академске студије у области саобраћајног инжењерства на
студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт, друмски и градски саобраћај

и транспорт - безбедност саобраћаја, саобраћај и транспорт,
ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета, мастер инжењер
саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у
области саобраћајног инжењерства на студијском програму,
односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт безбедност друмског саобраћаја, друмски и градски саобраћај
и транспорт - саобраћај, друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт, саобраћај и транспорт, ако су на основним
академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

Наставник предметне наставе наставник посластичарства
у подручју рада Трговина, угоститељство
и туризам, образовни профил
посластичар, на српском наставном
језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; виши стручни радник
технологије посластичарства; виши угоститељ; гастролог;
менаџер хотелијерства, смер посластичарство са пекарством; економиста за туризам и угоститељство; виши стручни радник организатор пословања у угоститељству, одсек
кулинарство; струковни менаџер гастрономије; струковни
економиста за туризам и угоститељство; менаџер хотелијерства смер гастрологија; дипломирани менаџер - гастрономије; дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, ако су у току студија изучавани наставни садржаји из
области предмета; мастер менаџер, претходно завршене
студије на студијском програму Менаџер у гастрономији;
мастер економиста, претходно завршене основне академске
студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако
су у току студија изучавани наставни садржаји из области
предмета. Лице из ал. 1-13 мора имати претходно стечено
средње образовање за образовни профил: посластичар,
кувар техничар, техничар кулинар, кулинарски техничар или
посластичар техничар.

Наставник предметне наставе наставник посластичарства
у подручју рада Трговина, угоститељство
и туризам, образовни профил
посластичар, на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; виши стручни
радник технологије посластичарства; виши угоститељ;
гастролог; менаџер хотелијерства, смер посластичарство
са пекарством; економиста за туризам и угоститељство;
виши стручни радник организатор пословања у угоститељству, одсек кулинарство; струковни менаџер гастрономије; струковни економиста за туризам и угоститељство;
менаџер хотелијерства смер гастрологија; дипломирани менаџер - гастрономије; дипломирани економиста менаџер за хотелијерство, ако су у току студија изучавани
наставни садржаји из области предмета; мастер менаџер,
претходно завршене студије на студијском програму
Менаџер у гастрономији; мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су у току студија изучавани наставни садржаји из области предмета. Лице из ал.
1- 13 мора имати претходно стечено средње образовање за
образовни профил: посластичар, кувар техничар, техничар
кулинар, кулинарски техничар или посластичар техничар

Наставник предметне наставе наставник куварства
у подручју рада Трговина, угоститељство
и туризам, образовни профил
посластичар, на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; виши стручни радник технологије куварства; гастролог; менаџер хотелијерстава, смер гастрологија; виши стручни радник угоститељско-туристичке струке, занимање кулинарство; виши
стручни радник у угоститељству, смер кулинарство; виши
угоститељ; виши угоститељ - гастролог; виши стручни радник - комерцијалист угоститељства; комерцијалист угоститељства; виши стручни радник организатор пословања
у угоститељству - одсек кулинарство; менаџер хотелијерства, смер гастрономија; менаџер у гастрономији; струковни менаџер гастрономије; струковни економиста за туризам и угоститељство; струковни економиста на студијском
програму - туризам и угоститељство; економиста за туризам и угоститељство; дипломирани менаџер гастрономије;
дипломирани менаџер - гастрономија; дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су на студијама изучавани наставни
садржаји из области предмета; дипломирани економиста
- менаџер за хотелијерство, ако су на основним академским
студијама изучавани наставни садржаји из области пред-
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Наука и образовање
мета; мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у гастрономији; мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су у току студија изучавани наставни садржаји из области предмета; струковни менаџер у туризму
и угоститељству, ако су изучавани наставни садржаји из
области предмета; специјалиста струковни економиста за
пословну економију и менаџмент угоститељства и гастрономије, ако су изучавани наставни садржаји из области
предмета. Лице из тачке 4 мора имати претходно стечено
средње образовање за образовни профил, односно смер:
кувар, кувар техничар, техничар кулинар или кулинарски
техничар. Кандидати морају да имају одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Кандидати који се пријављују на конкурс морају
да знају језик на коме се остварује образовно - васпитни
рад. На сајту Министарства просвете, науке и технолошког
развоја постављен је формулар који се попуњава приликом
пријављивања на конкурс за пријем у радни однос у установи. Формулар је доступан у делу Ново на сајту, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc
ОСТАЛО: Уз наведени формулар (пријаву) кандидат треба
да поднесе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ да кандидати знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад је дипллома која садржи податак о језику студија
или друга исправа коју је издала високошколска установа; извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Оверене фотокопије не могу бити старије
од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
слати са назнаком „За конкурс“, на горенаведену адресу.
Подаци који се прикупљају биће искоришћени само у сврху
обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр.
87/2018).

Пословни центри НСЗ
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ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 11
тел. 0230/81-434, факс: 0230/82-455

Наставник практичне наставе наставник куварства
практична настава и настава у блоку, на
српском и мађарском наставном језику
УСЛОВИ: кувар-специјалиста.

Наставник практичне наставе наставник посластичарства
практична настава и настава у блоку, на
српском и мађарском наставном језику
УСЛОВИ: посластичар-специјалиста.

Наставник предметне наставе наставник економске групе предмета
у подручју рада Саобраћај, образовни
профил возач моторних возила и
подручју рада Трговина, угоститељство
и туризам, образовни профили кувар и
посластичар, за 55% радног времена, на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани економиста; дипломирани економиста - менаџер за туризам,
смер туристички менаџмент; дипломирани економиста менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент;
дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; дипломирани економиста - менаџер за
финансије и банкарство; дипломирани туризмолог; дипломирани менаџер у туризму; мастер менаџер, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству (да
је у току студија изучавало наставне садржаје из области
предмета Економика туристичких и угоститељских предузећа), дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству
и ревизији (да је у току студија изучавало наставне садржаје из области предмета Економика туристичких и угоститељских предузећа); мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије (да
је у току студија изучавало наставне садржаје из области
предмета Економика туристичких и угоститељских предузећа); мастер туризмолог претходно завршене основне академске студије у области географије (да је у току студија
изучавало наставне садржаје из области предмета Економика туристичких и угоститељских предузећа); мастер економиста, претходно завршене основне академске студије
на студијском програму Туризам и хотелијерство (да је у
току студија изучавало наставне садржаје из области предмета Економика туристичких и угоститељских предузећа);
наставник предметне наставе.

Наставник математике у стручној школи
за 83,31% радног времена, на српском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани
математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар за
математику економије; професор математике - теоријско
усмерење; професор математике - теоријски смер; професор математике и рачунарства; професор информатике - математике; професор хемије - математике; професор
географије - математике (претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима Математика
или Примењена математика - са положеним испитом из
предмета Геометрија или Основи геометрије); професор
физике - математике; професор биологије - математике;
дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани математичар математика финансија; дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани
информатичар; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; мастер математичар; мастер професор математике; мастер математичар
- професор математике.

Наставник предметне наставе наставник математике у стручној школи
за 55,54% радног времена, на
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику
и примене; дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; дипломирани математичар - информатичар;
дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар за математику економије; професор
математике - теоријско усмерење; професор математике и
рачунарства; професор информатике - математике; професор хемије - математике; професор географије - математике (претходно завршене основне академске студије на
студијским програмима Математика или Примењена математика - са положеним испитом из предмета Геометрија
или Основи геометрије); професор физике - математике;
професор биологије - математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - теоријска
математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани математичар - математика финансија; дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом Основи геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; мастер математичар; мастер професор математике; мастер математичар - професор
математике.

Наставник предметне наставе наставник саобраћајне групе предмета
у подручју рада Саобраћај, образовни
профил возач моторних возила, за
80% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани инжењер
саобраћаја; дипломирани саобраћајни инжењер; дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер
саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски
и градски саобраћај и транспорт; мастер инжењер саобраћаја,
претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства.

Радник на одржавању хигијене чистачица
за 75,33% радног времена
УСЛОВИ: I степен стурчне спреме; основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидати морају да имају одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1)
подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. За радно место наставника практичне наставе - наставник куварства (практичне наставе и наставе у блоку) и наставника практичне
наставе - наставник посластичарства (практичне наставе
и наставе у блоку), може се пријавити кандидат са одговарајућим средњим образовањем и положеним специјалистичким, односно мајсторским испитом и петогодишњим
радним искуством у струци стеченим после специјалистичког, односно мајсторског испита. За радно место радника на одржавању хигијене - чистачице може се пријавити кандидат са основним образовањем. Кандидати који
се пријављују на конкурс морају да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. На сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја постављен
је формулар који се попуњава приликом пријављивања
на конкурс за пријем у радни однос у установи. Формулар је доступан у делу Ново на сајту, на адреси: http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc. Уз наведени формулар (пријаву)
кандидат треба да поднесе следећа документа: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
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наторно понашање; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ да кандидати
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
је диплома која садржи податак о језику студија или друга
исправа коју је издала високошколска установа, извод из
матичне књиге рођених, потврда о петогодишњем радном искуству у струци стеченим после специјалистичког,
односно мајсторског испита (тачка 1 и 2). Пријаве се подносе у року од осам (8) дана од дана објављивања конкурса. Оверене фотокопије не могу бити старије од 6 месеци.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати са
назнаком „За конкурс“ на горенаведену адресу.

ОШ „ТУРЗО ЛАЈОШ“
24400 Сента, Железничка 44
тел. 024/822-233

Наставник физике
за 70% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)-5)
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) се
прибавља пре закључења уговора о раду. У радни однос у
установи може да буде примљено лице које је стекло одговарајуће високо образовање у смислу члана 140 Закона и у
складу са чланом 14 став 2 Паравилника о организацији и
систематизацији послова у основној школи „Турзо Лајош” у
Сенти и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: 1. уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), 2. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), 3. оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 4. оверену
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту уколико поседује, 5. доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона, 6. доказ о знању српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима), 7 кратку
биографију и 8. одштампан пријавни формулар за пријем у
радни однос који је доступан на званичној интернет старници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Благовременом пријавом на конкрс сматра се пријава
која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока
пада у недељу или на дан државног празника, рок истиче
првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу. Пријаве се достављају непосредно секретаријату школе
или поштом на адресу: Железничка 44, Сента, са назнаком
„За конкурс“. Информације се могу добити у секретаријату
на телефон: 024/821-038.

Бесплатна публикација о запошљавању

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
„БАРТОК БЕЛА“
24430 Ада, Трг ослобођења 3а
тел. 024/852-515

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи са
одељењским старешинством - наставник
гитаре
2 извршиоца
Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи са
одељењским старешинством - наставник
клавира
Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи са
одељењским старешинством - наставник
клавира
са 93% радног времена
Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи са
одељењским старешинством - наставник
флауте
са 78% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-ОУС, 113/2017
и 95/2018 - аут. тумачење), кандидати треба да испуњавају
следеће услове: 1) одговарајуће образовање у складу са
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019 и 6/2020) и да имају стечено образовање у
складу са чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС”,
бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 и 9/2020); 2) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају
српски језик и мађарски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: одштампан и попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, биографију
и следеће доказе о испуњености услова: доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе и додатка
дипломи или уверење за кандидате којима диплома још
није издата, а уколико је образовање стечено у иностранству потребно је приложити и одговарајући акт односно решење о признавању дипломе од стране надлежног
органа Републике Србије); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина, односно уверење да су у току студија положили испите из педагогије и психологије или доказ да су
положили стручни испит, односно испит за лиценцу (у
складу са чл. 142 Закона о основама система образовања
и васпитања); доказ да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утрђено дискриминаторно понашање уверење МУП-а, не старије од шест месеци; доказ о знању
српског језика - оригинал или оверена фотокопија дипломе, односно сведочанства о стеченом средњем, вишем

или високом образовању на српском језику или документ
о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о знању мађарског
језика - оригинал или оверена фотокопија дипломе, односно сведочанства о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на мађарском језику или документ о положеном испиту из мађарског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Копије морају бити оверене.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
доставља кандидат који је изабран пре закључења уговора
о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне
и који испуњавају услове за оглашено радно место упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени. Рок за подношење пријаве
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса код
Националне службе за запошљавање у листу „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потпуном документацијом о испуњавању наведених услова слати поштом на адресу: ШОМОВ
„Барток Бела” Ада, Трг ослобођења 3/а, 24430 Ада. Ближе
информације се могу добити на телефон 024/852-515.

ОШ „СВЕТИ САВА“
23300 Кикинда, Немањина 27б
тел. 0230/500-774

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба: 1. да је држављанин Републике Србије; 2. да има одговарајуће образовање: А) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке, академске студије), и
то: а) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
б) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука или специјалистичке струковне студије,
Б) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо, образовање до 10. септембра 2005. године, 3. да поседује дозволу за рад, 4. зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. 5. да је савладао обуку и да има
положен испит за дире најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 7. да поседује психичку, физичку и здравствену спосо, 8. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
непостојање наредбе о спровођењу истраге, потврђене
оптужнице којој није претходила истрага или доношење
решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за наведена кривична дела, непостојање
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом; неосуђуваност правоснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности. Поред молбе са прегледом кретања у служби и биографским подацима и предлогом рада директора школе, кандидат подноси следећа
документа, којима доказује испуњење тражених услова:
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству), не старије од 6 месеци од дана подношења пријаве; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију); диплому о
стеченој стручној спреми (оригинал или оверену фотокопију); уверење/потврду из надлежне службе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављањемалолетног лица или
родоскрвнуће, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издато након објављивања конкурса), уверење/потврду из надлежног привредног суда да
кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности (издато након објављивања
конкурса), уверење/потврду из надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, поврђивањем оптужнице

21.10.2020. | Број 904 |

31

Наука и образовање
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела (из тачке 8), издато након
објављивања конкурса, г. лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима, (не
старије од 6 месеци од дана подношења пријаве); потврду о навршеним годинама рада у установи на пословима
образовања и васпитања; уверење о положеном испиту за
директора установе (пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за
директора школе); уверење о положеном стручном испиту
или положеној лиценци за наставника или стручног сарадника (оригинал или оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Документацију уз пријаву кандидат доставља у
два примерка (један примерак чини оригинал или фотокопија наведене документације, коју је оверио јавни бележник, а други примерак документације кандидат доставља
у фотокопији оверених примерака). Уколико је диплома,
односно уверење о стеченом високом образовању на српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у
супротном је потребно доставити оверену фотокопију уверења о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало или још
обавља дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
њеног спољашњег вредновања, доказ о резултату стручно-педагошког надзора, односно потврду надлежне школске управе да у току обављања његове дужности директора није вршен стручно-педагошки надзор, уколико исту
не поседује (оригинал или оверена фотокопија). Поред
наведеног кандидат треба у пријави да наведе краће биографске податке о кретању у досадашњој служби или радном односу, стручном и радном усавршавању и оствареним
резултатима у раду и предлог мера, организације и начин
руковођења школом које би спровео као директор. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, на број телефона: 0230/500-774. Пријаве са
потребном документацијом о испуњености услова подносе
се на адресу школе: Основна школа „Свети Сава“ Кикинда,
Немањина 27б, 23300 Кикинда, са назнаком: „За конкурс за
избор директора - не отварати”.

ОШ „МИЛИВОЈ ОМОРАЦ“
23323 Иђош, Миливоја Оморца 40
тел. 0230/65-209

Наставник предметне наставе - српски
језик и књижевност
са 27,78% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује услове из члана 139
став 1 тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019 и 6/2020; у даљем тексту: Закон) и степена и врсте образовања из члана 140 Закона и члана 3
став 1 тачка 1. подтачка а) Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020 и 8/2020; у даљем тексту: Правилник) и
то: да има одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године (лице
из члана 140 став 1 тачка 1) подтачка (2) Закона мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета и стручне спреме): 1) професор српског језика и
књижевности, 2) професор српског језика и књижевности
са општом лингвистиком, 3) професор српске књижевности и језика, 4) професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 6) дипломирани
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8)
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 9) професор срп-
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скохрватског језика и опште лингвистике, 10) професор
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 11)
професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима, 12) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у
којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском,
односно русинском или румунском језику, 13) професор,
односно дипломирани филолог за југословенску и општу
књижевност, 14) професор југословенске књижевности са
страним језиком, 15) дипломирани филолог за књижевност
и српски језик, 16) дипломирани филолог за српски језик
и књижевност, 17) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, 18) професор
српског језика и српске књижевности, 19) дипломирани
компаратиста, 20) мастер филолог (студијски програми:
Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски
језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), 21) мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика), Српска филологија (српски језик и књижевност), Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност,
Компаративна књижевност са теоријом књижевности), (22)
професор српскохрватског језика и књижевности; (23) мастер филолог из области филолошких наука; (24) професор
југословенске књижевности и српског језика; (25) мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Лица из подтач. а) и б) која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистик. Овај услов
доказује се подношењем оверене фотокопије дипломе,
односно уверења о стеченом високом образовању у напред
наведеном степену и врсти, а лица који су стекла академско звање мастер, треба да поднесу и диплому, односно
уверење о завршеним основним академским студијама на
студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска
књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистик.

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да поседује услове из члана 139
став 1 тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019 и 6/2020; у даљем тексту: Закон) и степена
и врсте образовања из члана 140 Закона и члана 6 став 1
тачка 8 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020
и 8/2020; у даљем тексту: Правилник) и то: 1. да има одговарајуће високо образовање из члана 139 став 1 тачка 1)
и члана 140 Закона и члана 6 став 1 тачка 8. Правилника:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године (лице из члана 140 став 1 тачка 1) подтачка (2)
Закона мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета и стручне спреме): дипломирани
библиотекар - информатичар, професор, односно дипломирани филолог језика и књижевности, професор, односно
дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом
књижевности, професор разредне наставе, професор језика и књижевности, односно књижевности и језика - смер за
библиотекарство, професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности, професор српског језика
и књижевности, професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и општу књижевност, мастер библиотекар - информатичар, мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и информатика),

мастер професор језика и књижевности (главни предмет/
профил библиотекарство и информатика), професор југословенских књижевности, дипломирани компаративиста
и библиотекар; овај услов доказује се подношењем оверене фотокопије дипломе, односно уверења о стеченом
високом образовању у напред наведеном степену и врсти.
Лица која су образовање стекла у некој од република СФРЈ
до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006.
године или у Републици Српској, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана чланом 140
Закона или су образовање стекли у систему војног школства или у иностранству, као доказ о испуњености услова у
погледу стеченог образовања, за радно место за које конкуришу достављају оверену фотокопију решења министарства надлежног за послове образовања (члан 143 Закона).
Заједничко за оба радна места: 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
из члана 139 став 1 тачка 2) Закона; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање из члана 139 став 1 тачка 3) Закона; 4. да
је држављанин Републике Србије из члана 139 став 1 тачка
4) Закона и 5. да зна српски језик као језик на којем остварује образовно-васпитни рад из члана 139 став 1 тачка
5) Закона. Без лиценце послове наставника, васпитача и
стручног сарадника може да обавља лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног
запосленог - члан 144 став 2 тачка 3) Закона. Доказивање
постојања осталих услова: 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима из
члана 139 став 1 тачка 2) Закона - доказује се подношењем
оригинала или оверене фото-копије лекарског уверења
надлежне службе медицине рада пре закључења уговора
о раду; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање из члана
139 став 1 тачка 3) Закона - доказује се подношењем оригинала или оверене фото-копије уверења надлежне службе Министарства унутрашњих послова (доказ не може бити
старији од дана објављивања конкурса); 4. да је држављанин Републике Србије из члана 139 став 1 тачка 4) Закона
- доказује се подношењем оригинала или оверене фото-копије уверења о држављанству издато на образцу након
01.01.2019. године; 5. да зна српски језик као језик на којем
остварује образовно-васпитни рад из члана 139 став 1 тачка 5) Закона - лица која су одговарајуће образовање стекла
на српском језику подносе доказ као за тачку 1., а уколико
одговарајуће високо образовање није стечено на српском
језику доставља се оверена фотокопија потврде/уверења
да је лице стекло средње, више или високо образовање на
српском језику или је положило испит из језика по програму одговарајуће високошколске установе (члан 141 став 7
Закона). Осим напред наведене документације на конкурс
уз пријаву кандидат доставља и извод из матичне књиге
рођених издато након 1.3.2010. године, односно његову
оверену фото-копију и биометријски очитану личну карту,
односно фото-копију обе стране личне карте уколико није
издата са чипом.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања
у недељном листу Националне службе за запошљавање
„Послови“. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна националана служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати напред наведену документацију заједно са
радном и животном биографијом својеручно потписаном,
достављају уз одштампан и попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије http: //www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc, путем поште на адресу Основна школа
„Миливој Оморац“, Миливоја Оморца 40, 23323 Иђош или
лично на напред наведену адресу са назнаком „За конкурс“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Непотпуна пријава је она пријава која не садржи све доказе
из конкурса. Конкурсна документација се не враћа. Лице
надлежно за контакт са кандидатима је секретар установе
путем контакт телефона за информације: 0230/65-209.
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Наука и образовање

ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА“

ОШ “РАЈКО УРОШЕВИЋ”

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене
запослене одсутне преко 60 дана (у
одељењима у којима се настава одвија
на мађарском наставном језику)

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено
време на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета

23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђић 9

УСЛОВИ: Кандидат треба да достави: 1. попуњен формулар који се налази на званичном сајту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2. оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, не
старију од 6 месеци, 3. уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; 4. извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), не старију од 6 месеци; 5. уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности правоснажном пресудом
за кривична дела за која је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену санкцију и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6.
доказ о знању српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом (лекарско уверење) изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријаве доставити лично или поштом на адресу: Основна школа “Фејеш Клара”, Др Зорана Ђинђића 9,
23300 Кикинда, са назнаком “За конкурс”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 8 дана од дана објављивања конкурса.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
38218 Лепосавић, Војске Југославије бб
тел. 028/84-260

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије) на којима је лице оспособљено
за рад са децом јасленог узраста, више образовање или
средње образовање - медицинска сестра васпитач. Кандидати попуњавају пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Језик на коме се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова за заснивање радног односа,
предвиђених у члану 24 Закона о раду, кандидати треба
да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 тач. 1, 2,
3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријавни формулар доставити: доказ о стручној
спреми (оригинал/оверена копија дипломе), потписану
биографију кандидата, оригинал/оверену копију уверења о
држављанству; доказ да лице није осуђивано правоснажном прасудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
потврду о радном искуству у струци. Уколико кандидат
нема дозволу за рад (лиценца) послодавац ће одредити рок
за полагање испита за лиценцу. Доказ да лице није осуђивано не може бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају
бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног
односа дужан је да достави лекарско уверење. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса достављају се
установи заједно са одштампаним пријавним формуларом,
лично или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узимати у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

Готовуша

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене
одредбама члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/2018-др.
Закон, 10/2019 и 6/2020) и то: да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020); да
има психичку, физичку и здрвствену способност за рад
са децом и ученицима; да ниjе осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за коjе jе изречена безусловна казна затвора у траjању од наjмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаjа и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкциjу, и за
коjе ниjе, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски jезик и jезик на коjем остваруjе образовно-васпитни рад (достављају кандидати који образовање нису
стекли на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни форлмулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву на
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном одговарајућем образовању; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; уверење из основног
суда; уверење из МУП-а; доказ о познавању српског језика
(само кандидати који образовање нису стекли на српском
језику). Изабрани кандидат је обавезан пре закључења
уговора о раду да достави доказ да поседује психичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс са
потребним документима, заједно са одштампаним пријавним формуларом се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса на адресу: ОШ „Рајко Урошевић” у
Готовуши, 38236 Штрпце, са назнаком “Пријава на конкурс”
или лично у управи школе. Неблаговремена и непотпуна
документација кандидата неће бити узета у разматрање. За
све додатне информације о конкурсу кандидати могу да се
обрате управи школе на телефон 0290/75-089.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН РАКИЋ“
Бабин Mост, 38213 Прилужје
тел. 045/530-209

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука - у ком случају је
неопходна завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
испуњава услове за наставника те врсте школе и подручја
рада, педагога или психолога; да је прошао обуку и положио испит за директора установе (изабрани кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да у року до 2
године од ступања на дужност положи наведени испит у

складу са условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017
и 27/2018); да има дозволу за рад за наставника, васпитача
и стручног сарадника; да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уколико се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице
које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од
три године, или више образовање, за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора школе и
најмање десет година рада у установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву на конкурс: оригинал или оверен препис/фотокопија дипломе о
стеченом образовању; оригинал или оверен препис/фотокопија дозволе за рад наставника, васпитача иа стручног
сарадника (лиценца); оригинал или оверен препис/фотокопија уверења о положеном испиту за директора установе
(пријава која не садржи уверење о положеном испиту за
директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора школе); оригинал или оверен
препис/фотокопија уверења о држављанству Републике
Србије; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за криовична дела утврђена у члану 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности - основни суд, уверење
о неосуђиваности - привредни суд и уверење о накажњавању - МУП); потврда о радном искуству, односно годинама
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; потврда одговарајуће установе да је кандидат положио испит из српског
језика (осим кандидата који су средње, више или високо
образовање стекли на српском језику, што се доказује оригиналом или овереним преписом/фотокопијом дипломе за
наведени ниво образовања); лекарско уверење (може и из
радног досијеа, а кандидат који буде изабран ће накнадно пре закључења уговора доставити ново лекарско уверење); оригинал или оверен препис/фотокопија извода из
матичне књиге рођених за кандидате који су променили
презиме, односно име после издавања дипломе; оверена
фотокопија доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцена спољашњег вредновања; извештај
просветног саветника (само за кандидате који су претходно
обављали дужност директора установе); преглед кретања
у служби са биографским подацима (необавезно); доказе
о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о
испуњавању условима конкурса могу се поднети лично, у
затвореној коверти, или препорученом поштом на адресу
школе: ОШ „Милан Ракић“ Бабин Мост, Прилужје, са назнаком „Конкурс за директора“. Ближа обавештења се могу
добити у секретаријату школе, на телефон: 045/530-209.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ “ДУШАН РАДОЊИЋ”
34304 Бања
тел. 034/6777-014

Конкурс објављен у публикацији “Послови” 07.10.2020.
године исправља се у условима за радно место:
наставник разредне наставе на одређено време и треба
исправно да гласи наставник разредне наставе на одређено време у складу са чланом 155 став 2 тачка 1 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ 88/17, 27/18, 10/19, 6/20). У осталом делу конкурс остаје
неизмењен.
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Наука и образовање

СРЕДЊА ШКОЛА

34220 Лапово, Светозара Марковића 43
тел. 034/610-0230

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове предвиђене чланом 122, 139 и 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/2019
и 6/2020), да има одговарајуће високо образовање из
члана 140 став 1 и 2 за наставника средње стручне школе, у подручју рада економија, право и администарција,
трговина, угоститељство и туризам и делатност личних
услуга, за педагога и психолога, образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: на студијама другог степена из научне, одн. стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
на студијама: другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, одн. стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, које има
дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање осам година радног искуства у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Кандидат за директора школе, поред одговарајућег образовања из члана 140 став 1 и 2 закона, треба да испуњава и
услове из члана 139 Закона: 1. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и да за њега није у складу са законом утврђено
дискриминаторно понашање; 3. да има држављанство
Републике Србије; 4. да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати за директора школе уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању за наставника средње стручне школе у подручју рада економија, право и администарција, трговина,
угоститељство и туризам, и делатност личних услуга, педагога или психолога, оверену копију уверења о положеном
стручном испиту или обавештења о положеном испиту
за лиценцу наставника или стручног сарадника, уверење
о положеном испиту за директора (пријава ће се сматрати потпуном уколико кандидат нема положен испит за
директора установе, али је изабрани кандидат дужан да га
положи у року од две године од дана ступања на дужност),
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци), оригинал или оверена фотокопија, извод
из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци),
оригинал или оверена фотокопија, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење не старија од шест месеци),
доказ - уверење или потврду (оригинал или оверену фотокопију) МУП - а Републике Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, уверење - потврду (оригинал или оверена
фотокопија) надлежног привредног суда да кандидат није
правноснажно осуђиван за привредни преступ, уверење
- потврду (оригинал или оверена фотокопија) надлежног
суда да против кандидата није покренута истрага и није
покренут кривични поступак, доказ - потврду о најмање 8
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал), доказ о знању српског језика за кандидате који нису
стекли одговарајуће образовање на српском језику, доказ о
резултату стручно - педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника, ако га кандидат поседује,
доставља оверену фотокопију), резултате стручно - педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно
обављало дужност директора школе, доставља оверену
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фотокопију, биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора школе. Сви
докази о испуњености услова достављају се уз пријаву на
конкурс, осим доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности, кога изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о међусобним правима и обавезама.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Поступак за избор директора спороводи Комисија коју
образује Школски одбор. Пријаве са потпуном документацијом послати на адресу школе: Средња школа, Светозара Марковића 43, 34220 Лапово. Пријаве слати у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за директора”. Рок за
пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. О резултатима конкурса
кандидати ће бити обавештени у року од 8 дана од дана
пријема решења о именовању директора школе од стране
министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара и на број телефона 034/6100 - 230.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3
тел. 034/303-500

Сарадник у настави за научну област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа научна област
Примењено рачунарство
на одређено време од једне године
2 извршиоца
УСЛОВИ: студент мастер академских студија из научне
области Рачунарске науке, Електротехничко и рачунарско
инжењерство или Организационе науке, који је студије
првог степена завршио са просечном оценом најмање 8
(осам). Општи предуслов: кандидати морају да испуњавају
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72
ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 135 ст. 1 Статута
Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдом надлежног органа (полицијске управе) да нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о организацији и систематизацији послова на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу,
Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање и Статута Економског факултета у Крагујевцу,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и:
биографију; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; оверене фотокопије диплома или уверења
којима се потврђује стручна спрема; уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; уверење
Суда да против кандидата није покренута истрага и да није
подигнута оптужница. Правноваљану конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на
компакт диску - CD). Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве
са документима, са назнаком “За конкурс”, доставити на
адресу: Економски факултет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

К РА Љ Е В О

дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са
европским системом преноса бодова. Наставник који је у
току студија положио испит из педагогије и психологије или
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 овог закона, обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов полагања
испита за лиценцу.Кандидат треба да има држављанство
Републике Србије (уверење о држављанству у оригиналу
или овереној копији); психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
- српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а који се налази у делу „Ново на
сајту”, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању; оригинал или оверену фотокопију доказа
да кандидат има образовање из психолошких педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, односно доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате који поседују
наведени доказ), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија); доказ
да кандидат није осуђиван за напред наведена кривична
дела, извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе; доказ да кандидат зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да
доставе само они кандидати који образовање нису стекли
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика. Лекарско уверење, којим се потврђује да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, се подноси пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом. Пре доношења
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”, лично или
поштом на адресу: ОШ “Живан Маричић”, Жички пут бб,
36221 Жича. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. За додатне информације обратити
се секретаријату школе на телефон 036 /5817-317.

КРУШЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БИСЕРИ“

ОШ “ЖИВАН МАРИЧИЋ”
36221 Жича, Жички пут бб
тел. 036/5817-317

37240 Трстеник, Радоја Крстића бб
тел. 037/711-134

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 113/2017, 95/2018),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 ст. 1 тачка 1
подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 и ст.2.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 27/2018, 10/2019, 6/2020). Степен и врста
образовања морају бити у складу са чл.3. Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18, 11/2019,
2/2020, 8/2020). Кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова васпитача, може бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: 1. има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) или
на основним студијима у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године или на студијима првог степена
(основне струковне студије, основне академске студије или
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године и више образовање са звањем васпитач; 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмањем три месеца, као
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Наука и образовање
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на
сајту, http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију;
3. оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
или уверење о стеченом високом образовању; 4. уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 5.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 7. лекарско
уверење (прилаже кандидат који буде изабран на конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор установе. Кандидати који су изабрани у ужи
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пријавни формулар са документацијом слати
препорученом поштом или доставити лично у установу, у
затвореној ковери, са назнаком “За конкурсну комисију”, на
горе наведену адресу.

ОШ “БРАНА ПАВЛОВИЋ”
37254 Коњух

Наставник математике
за 88,88% радног времена на одређено
време, за рад у матичној школи у Коњуху
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: треба да има одговарајуће образовање: да има степен и врсту
образовања сходно чл. 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС” бр. 2/2017); да је држављанин
Републике Србије; а доставити и извод из МК рођених; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најамање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно васпитни рад; потврду о неосуђиваности кандидата доставља кандидат. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима провера Национална
служба запошљавања. Уз пријаву доставити оригинале или
оверену копију докумената издатих од надлежних органа
(не старијих од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља
по коначности одлуке о избору кандидата. Пријаве са
потребном документацијом подносе се на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ОШ “КНЕЗ ЛАЗАР”
37222 Велики Купци
тел. 037/884-105

Професор технике и технологије
на одређено време за 30% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у
радни однос прописане члановима 139 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - и др. закони, 10/2019 и 6/2020).
Одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017., 3/2017, 13/2018. и 11/2019) и
члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - и др. закони,
10/2019 и 6/2020); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
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изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике
Србије; да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са европским системом преноса
бодова, у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра
се да има образовање из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који нема
образовање из члана 142 став 1 обавезан је да стекне ово
образовање у року од једне године, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу; да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно васпитни рад - српски језик (доказ су у
обавези да доставе само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику) - доказује се потврдом одговарарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Уз пријаву кандидат треба да
приложи: пријавни формулар који попуњава на званичној
интернет страници Министарства, просвете, науке и технолошког развоја, који штампа и исти прилаже са документацијом; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију; уверење МУП-а- из
казнене евиденције о неосуђиваности кандидата, оригинал; оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; потврда одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика (само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику). Доказ о испуњености услова у
погледу психичке, физичке и здравствене способности кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве достављати на наведену адресу,
лично или поштом.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ ТРИФУН“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
37230 Александровац, Крушевачка 8-10
тел. 037/3751-117

Наставник предметне наставе математика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, односно до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
Наставник предметне наставе - физика
са 60% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до повратка
запослене, са породиљског одсуства и
одсуства са рада, ради неге детета
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника из опште образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник
РС”, број 8/2015-1, 11/2016-544, 13/2016-10, 13/2016-10
(исправка), 2/2017-2, 2/2017-2, 13/2018-66, 7/2019-512,
2/2020-38), Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији (15/2013-1, 11/2016-545, 2/2017-2, 11/2017-179,
13/2018-64, 7/2019-512, 2/2020-37), стечено: 1) на студијама другог степена мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке академске студије
(студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне или трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, у ком случају је неопходна завршеност
студија првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући премет односно групу предмета; или 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.

септембра 2005. године. Поред напред наведених услова,
потребно је да сви кандидати испуњавају опште услове за
заснивање радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,
113/17 и 95/18) и посебне услове прописане у члану 139 и
члану бр. 140 Закона о основама образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), да поседује психичку, физичку и здравствену способности за рад
са децом и ученицима; да има држављанство Републике
Србије; да поседује знање српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са Законом утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: попуњен и одштампан пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; доказ да поседује одговарајуће
образовање (оверену фотокопију дипломе, сведочанства
или уверења); доказ да је држављанин Републике Србије
(уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци - оригинали или оверене фотокопије); доказ о знању српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима); доказ
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, иза које није, у складу са Законом
утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а
не старије од 6 месеци - оригинал или оверена фотокопија). Доказ да поседује психичку, физичку и здравствену
способности за рад са децом и ученицима, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе
и која ће утврдити испуњеност услова за пријем кандидата у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор,
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од 8 дана од пријема резултата психолошке
процене. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана
од обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу
„Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве треба доставити лично или послати на адресу:
Средња школа „Свети Трифун” са домом ученика, 37230
Александровац, Крушевачка 8-10. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 037/3751-117.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37226 Блажево - Општина Брус

Наставник српског језика
са 94% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и
услове у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/17 и 10/19, 6/20) и то: 1) да има одговарајуће образовање прописано Законом и Правилником којим се прописује степен и врста образовања наставника и стручног
сарадника у основној школи; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
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санкцију, и за која није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
изнад наведених услова и то тачке 1, 3-5 су саставни део
пријаве на конкурс, а доказ за тачку 2) прибавља се пре
закључења уговора.
ОСТАЛО: Наставник, у складу са члном 140 Закона о основама система образовања и васпитања, јесте лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за дговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисиплинарне, мултидисциплинарне, трансдидсиплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стучне области или области педагошких наука. 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачке (1) одељка
„остало” мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију (поред горе наведене документације и извод из матичне књиге рођених), у овереној копији,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Пријаве и приложена документација се не враћају
кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања средњег образовања у четворогодишњем трајању; 2) поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност правоснажном
прсудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) поседовање држављанства Републике Србије,
5) познавање српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 5.1. познавање ромског језика; 6) савладан програм обуке у складу са Правилником о педагошком
асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”, бр.
87/19). Лице које има савладан програм обуке у складу са
Правилником о педагошком асистенту („Сл. гласник РС” бр.
11/10) или модуларни Програм обуке за педагошког асистента из 2016. године, сматра се да има савладан програм
обуке у складу са Правилником о педагошком асистенту и
андрагошком асистенту („Сл. гласник РС” бр. 87/19) за педагошког асистента. Докази које кандидати треба да доставе
уз пријаву на конкурс: 1) попуњен пријавни формулар са
интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја (htp: //www.mpn.gpv.rs); 2) оверен препис или
оверену копију дипломе; 3) оригинал/оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 4) оригинал/оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 5) оригинал/ оверену копију уверења о неосуђиваности
(уверење из суда и полицијске управе не старије од месец
дана); 6) оригинал/оверену копију сертификата Министарства просвете, науке и технолошког развоја о савладаном
програму обуке за педагошког асистента; 7) доказ о познавању српског језика (овај се доказ не прилаже уколико је
кандидат стекао образовање на српском језику, а уколико
га није стекао на српском језику дужан је да приложи доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - диплома/уверење издато
на српском језику сматра се доказом о познавању српског
језика); доказ о познавању ромског језика; 8) кратку биографију/CV. Доказ о здравственој способности за рад са децом и
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ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Конкурс за пријем у радни
однос спроводи Конкурсна комисија и доноси решење о
избору кандидата. Кандидати чије су пријаве благовремене
и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашено радно место, а који су ушли у
ужи избор упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака, очему ће учесници конкурса бити обавештени
на контакт телефоне које су навели у пријавама. Разговор
са кандидатима ће обавити Конкурсна комисија у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт телефоне које су навели у
својим пријавама. Неразумљиве, непотпуне, неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене
закључком Конкурсне комисије. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. У
пријави обавезно навести контакт телефон. Биографију са
пријавним формуларом и приложеним доказима слати на
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Лице задужено за давање
обавештења о јавном о конкурсу - секретар школе, телефон
број: 016/821-135.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУКА ДИНИЋ”
16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Педагошки асистент
на одређено време за школску
2020/2021. годину
УСЛОВИ:. Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да имају средње стручно образовање, односно да поседују
IV степен стручне спреме, да имају завршену обуку за рад
педагошког асистента и да зна ромски језик у складу са чл.
9 и 10 Правилника о педагошком и андрагошком асистенту
(„Сл. гласник РС“ бр. 87/2019). У поступку избора педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног органа
јединице локалне самоуправе. Од кандидата се тражи да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном
прсудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије.
Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: доказ о стеченој стручној спреми (оверена копоија сведочанства о завршеној средњој школи, сертификат издат
од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја о завршеној уводној обуци за педагошког асистента), уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат није осуђиван за кривична
дела и да му није утврђено дискриминаторно понашање у
смислу члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење да се против кандидата не води кривични поступак не старије од месец
дана, лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре
закључивања уговора о раду. Докази о испуњавању услова
конкурса се подносе у оригиналу или оверееним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног
органа неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс мора да садржи тачан назив
радног места за које се конкурише као и актуелни број
фиксног и мобилног телефона и тачну адресу кандидата у
циљу контактирања кандидата везано за психолошку проверу и интервју у току трајања кокурса. Пријава се подноси на формулару са сајта Министарства просвете http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc. Документацију уз пријаву доставити у оригиналу или овереним копијама. Неблаговремене,
неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати. Подаци
који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”
бр. 87/18). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом слати препоручено поштом на адресу:
ПУ „Ђука Динић” Бојник, Бојана Тасића 5, 16205 Бојник или
предати непосредно у админбистрацији, са назнаком: ”За
конкурс/педагошки асистент - Конкурсној комисији вртића”,
радним данима од 8 до 13 часова. Документација послата
по огласу се не враћа учеснику.

ЛОЗНИЦ А
ОШ „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ“

15316 Бања Ковиљача, Вере Благојевић 4
тел. 015/818-177
e-mail: osverabbk@gmail.com

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно високо образовање
стечено: на студијама другог степена - мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: 1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и 2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбијују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука - у ком
случају је неопходна завршеност студија првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, да испуњава услове за наставника основне
школе, педагога или психолога; 2. да је прошао обуку и
положио испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за лиценцу за директора
школе, дужан је да у року од две године положи наведени испит у складу са условима прописаним Законом о
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”,
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), 3. да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 4.
да има најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања, 5. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, 6. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 7. да има држављанство
Републике Србије, 8. да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Документа на основу којих кандидати доказују
испуњеност услова конкурса: 1. оригинал или оверен
препис/фотокопија дипломе о стеченом образовању, 2.
оригинал или оверен препис/фотокопија дозволе за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, 3. оригинал
или оверен препис/фотокопија уверења о положеном
испиту за директора установе (пријава која не садржи
ово уверење неће се сматрати непотпуном, јер изабрани
кандидат који нема положен испит за директора, моћи ће
у законском року да положи тај испит), 4. оригинал или
оверен препис/фотокопија уверења о држављанству, 5.
оригинал уверења о неосуђиваности из основног, вишег
суда и привредног суда, 6. оригинал извода из казнене
евиденције МУП-а Републике Србије, 7. оригинал потврде о стеченом радном искуству, односно о раду проведеном у установама образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, 8. потврда одговарајуће
установе да је кандидат положио испит из српског језика (осим за кандидате који су основно, средње и високо
образовање стекли на српском језику), 9. лекарско уверење (ново), 10. оригинал или оверен препис/фотокопија
извода из матичне књиге рођених, 11. оверена фотокопија доказа о резултатима стручно-педагошког надзора
и оцена спољашњег ведновања, извештај просветног
саветника (само за кандидате који су претходно обављали дужност директора установе), 12. преглед кретања у
служби са биографским подацима, 13. пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Рок за пријављивање кандидата
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса могу се поднети
лично, у затвореној коверти, у секретаријату школе или
препорученом пошиљком на адресу школе: ОШ „Вера
Благојевић“, 15316 Бања Ковиљача, Вере Благојевић 4, са
назнаком „За конкурс за директора“. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе, на телефон:
015/818-177.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

СРЕДЊА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

15320 Љубовија, Дринска бб
тел. 015/561-773
e-mail: vkaradzic@ptt.rs

Техничар за одржавање информационог
система и технологија
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених
Законом о раду, треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018, 10/2019, 6/20 - др.
закони) и Правилника о организацији и систематизацији
послова у Средњој школи „Вук Караџић“ у Љубовији.
Кандидат мора да има: одговарајуће образовање, завршену средњу школу у подручју електротехника или друго, уз одговарајуће искуство из области информационих
технологија, IV степен стручен спреме; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење не старије од 6 месеци подноси се
пре закључења уговора о раду); држављанство Републике
Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
број 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/20) - да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и одштампан, заједно са потребном
документацијом о испуњености услова достављају школи.
Уз пријавни формулар и кратку биографију кандидати подносе и одговарајућу документацију: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење
о држављанству (не стрије од 6 месеци) - оригинал или
оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених оригинал или оверена фотокопија; оригинал или оверену
фотокопију уверења о неосуђиваности за горе наведена
кривична дела, кандидат који није стекао образовање на
српском језику доставља доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је претходна психолошка процена способности за рад са децом
и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора
о раду доставља уверење о здравственој способности, не
старије од 6 месеци. Сва документа се прилажу у оригиналу или овереним фотокопијама. Пријава на конкурс треба
да садржи актуелни број фиксног или мобилног телефона
и тачну адресу пребивалишта. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати су у
обавези да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом достављају
школи. Пријаве са доказима слати у затвореним ковертама,
на адресу: Средња школа „Вук Караџић“ Љубовија, 15320
Љубовија, Дринска бб, са назнаком „За конкурс техничар
за одржавање информационог система и технологија - не
отварати“. Контакт телефон: 015/561-773, секретар школе.
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

НИШ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Трг краља Александра 11

Наставник у звању ванредни професор
за ужу Правнотеоријску научну област
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/2019 и 6/2020 - др. закони),
чланом 165 Статута Унивезитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 8/17,... 4/19), чланом 5 Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у
Нишу”, бр. 2/18 и 4/18) и Ближим критеријумима за избор
у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, бр.
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3/17,..... 2/20). Пријаве кандидата са прилозима подносе
се Правном факултету у Нишу, Трг краља Александра 11,
18105 Ниш, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву је неопходно доставити: биографију, оригинале или оверене фотокопије диплома о свим стеченим
стручним, академским и научним називима, библиографију
и радове. Кандидати који се пријављују на конкурс за избор
у звање дужни су да попуне образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). За попуну
обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог, а
уколико кандидат нема кориснички налог, неопходно је да
се јави администратору Факултета на e-mail: bane@prafak.
ni.ac.rs. Ради благовременог отварања корисничког налога, кандидату се препоручује да се администратору Факултета јави најкасније 24 часа пре истека конкурсног рока.
Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни да Факултету у писаној форми доставе документацију
којом доказују да испуњавају услове конкурса и предају
попуњен, одштампан и потписан образац из претходног
става. Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата
које нису поднете на напред наведени начин, сматраће се
неуредним и неће бити разматране.

Сарадник ван радног односа демонстратор за помоћ у настави на
основним академским студијама за ужу
Јавноправну научну област на предмету
Управно право
за период од окончања поступка избора
и закључења уговора до краја школске
2020/2021. године
УСЛОВИ: Кандидати - студенти основних, мастер и докторских студија права треба да испуњавају услове предвиђене
у чл. 86 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018...6/2020 - др закон) и у чл. 2
Правилника о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа - демонстратора Правног факултета Универзитета у Нишу („Билтен ПФ” бр. 262/19, који
се налази на сајту Правног факултета у Нишу). У пријави
слободне форме навести: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања, контакт телефон и
имејл-адресу, као и прилоге који се достављају. Уз пријаву
је неопходно доставити: радну биографију, фотокопију
или очитану личну карту, уверење о статусу студента академских студија права, уверење о положеним испитима и
просечној оцени на основним академским студијама права уколико је кандидат студент основних студија права, фотокопију дипломе или уверења о завршеним степенима академских студија права - уколико је кандидат студент мастер
и докторских студија права, као и одговарајуће прилоге
који поткрепљују наводе кандидата у пријави (нпр. копије
сертификата, похвалница, објављених радова у научним и
стручним публикацијама и др). Уколико је Правни факултет
у Нишу надлежан за издавање уверења из претходног става, уверење ће се прибавити по службеној дужности према
напомени кандидата у пријави, а кандидат није дужан да га
приложи. Пријаве кандидата са прилозима могу се послати препорученом пошиљком или предати лично Правном
факултету у Нишу, Трг краља Александра 11, у року од 8
дана од дана објављивања огласа. Уколико се кандидат
пријављује за избор на оба сарадничка места из овог огласа, дужан је да за свако сарадничко место достави посебну
пријаву и неопходну документацију. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве биће одбачене.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

18410 Дољевац, Вука Караџића 6
тел. 018/4151-422

Наставник информатике и рачунарства
са 65% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана
Наставник информатике и рачунарства
са 35% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана
Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (стечено високо

образовање, на мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; да против кандидата није подигнут оптужни
предлог или оптужница и да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству; знање српског језика.
Кандидати подносе одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати
достављају школи следећу документацију: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију),
извод из матичне књиге рођених, са холограмом (оригинал
или оверену копију), уверење о неосуђиваности суда и
СУП-а, не старије од 3 месеца. Лекарско уверење доставља
изабрани кандидат приликом потписивања уговора о раду.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Конкурс спроводи конкурсна
комисија. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Комисија након пријема резултата психолошке процене кандидата, обавља разговор са кандидатима. Пријаве заједно са одштампаним и попуњеним формуларом и са потребном документацијом слати на адресу
школе: Основна школа „Вук Караџић“, Дољевац, Вука
Караџића 6, 18410 Дољевац. Сва потребна обавештења
могу се добити на телефон секретара школе: 018/4151-422.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцент или ванредни
професор за ужу научну област
Медицинске науке у спорту и физичком
васпитању за предмет Анатомија и
сродни предмети
УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа и стицања
звања наставника прописани су чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 165 Статута Универзитета у Нишу:
за доцента може бити изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8,
односно које има најмање три године педагошког искуства
на високошколској установи, има научни назив доктора
наука, и има научне, односно стручне радове објављене
у научним часописима или зборницима, са рецензијама; у
звање ванредног професора може бити изабрано лице које
поред услова за звање доцента има и више научних радова
од значаја за развој науке, у ужој научној области за коју се
бира, објављених у међународним или водећим домаћим
часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод, нову
сорту и сл.), односно руковођење или учешће у научним
пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум
или збирку за ужу научну област за коју се бира и више
радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана
од дана расписивања конкурса. Кандидати достављају:
пријаву са биографским подацима, препис дипломе о научном називу доктора наука, списак радова са библиографским подацима, као и саме радове, на адресу Факултета
спорта и физичког васпитања у Нишу, улица Чарнојевића
10а, Ниш. Кандидати који се пријављују на конкурс за избор
у звање дужни су да попуне образац о испуњености услова
за избор у звање наставника који се налази на wеб порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). За попуну
обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог, а
уколико кандидат нема кориснички налог, неопходно је да
се обрати администратору Факултета на e-mail: info@fsfv.
ni.ac.rs. Ради благовременог отварања корисничког налога,
кандидатима се препоручује да се јаве, најкасније 24 часа
пре истека конкурсног рока.
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МУЗИЧКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Првомајска 6
тел. 018/524-464

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи предмет корепетитор
на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018, 6/2020 даље:
Закон) и члана 2 став 1 тачка 19 Правилника о степену и
врсти образовања наставника у основној музичкој школи,
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013,
2/2017, 9/2019 и 1/2020) и члан 4 став 1 тачка 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно
информисање („Сл. гласник РС- Просветни гласник”, бр.
16/2015, 11/2016, 2/2017 и 9/2019). За рад на радном месту
- наставник уметничких и стручних предмета у музичкој
школи - корепетитор: дипломирани музичар, усмерење
пијаниста; дипломирани музичар-пијаниста; дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани музичар - чембалиста; академски музичар пијаниста; академски музичар
оргуљаш; академски музичар чембалиста; мастер музички
уметник - професионални статус - клавириста, оргуљаш
или чембалиста; мастер музички уметник, професионални статус - камерни музичар; дипломирани клавириста; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, противправног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који
се може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и уз
попуњени пријавни формулар прилажу и: потписану биографију кандидата, оригинал/оверена копија доказа о стеченој стручној спреми; оригинал/оверена копија уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал/оверена
копија уверења о неосуђиваности (уверење из МУП-а не
старије од 6 месеци); оригинал/оверена копија извода из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). Лекарско
уверење подноси избрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ о знању језика се доставља само уколико образовање није стечено на српском језику. Фотокопије
докумената које нису оверене од надлежног органа неће
се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Рок за достављање пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса, лично у канцеларији секретара школе или на адресу Музичка школа Ниш, Првомајска
6. Све информације на број телефона: 018/524-464.

Секретар школе
на одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018, 6/2020 даље:
Закон) и члана 2 став 1 тачка 19 Правилника о степену и
врсти образовања наставника у основној музичкој школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013,
2/2017, 9/2019 и 1/2020) и члан 4 став 1 тачка 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно
информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
16/2015, 11/2016, 2/2017 и 9/2019). За рад на радном месту
- секретар школе: дипломирани правник, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; мастер правник; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, противправног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
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дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Докази о испуњености
услова: кандидати попуњавају пријавни формулар, који
се може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и уз
попуњени пријавни формулар прилажу и: потписану биографију кандидата, оригинал/оверена копија доказа о стеченој стручној спреми; оригинал/оверена копија уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал/оверена
копија уверења о неосуђиваности (уверење из МУП-а не
старије од 6 месеци); оригинал/оверена копија извода из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). Лекарско
уверење подноси избрани кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ о знању језика се доставља само уколико образовање није стечено на српском језику. Фотокопије
докумената која нису оверене од надлежног органа неће
се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Рок за достављање пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса, лично у канцеларији секретара школе или на адресу Музичка школа Ниш, ул. Првомајска 6. Све информације на број телефона: 018/524-464.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи - инструмент
клавир
на одређено време до повратка
помоћника директора са функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018, 6/2020 даље:
Закон) и члана 2 став 1 тачка 19 Правилника о степену и
врсти образовања наставника у основној музичкој школи,
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013,
2/2017, 9/2019 и 1/2020) и члан 4 став 1 тачка 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада култура, уметност и јавно
информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
16/2015, 11/2016, 2/2017 и 9/2019). За рад на радном месту
- наставник уметничких и стручних предмета у музичкој
школи -инструмент клавир: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар-пијаниста; академски музичар пијаниста; мастер музички уметник - професионални статус - клавириста; дипломирани клавириста;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, противправног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик. Докази о испуњености услова: Кандидати
попуњавају пријавни формулар, који се може преузети са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС и уз попуњени пријавни формулар прилажу и: потписану биографију кандидата, оригинал/оверена копија доказа о стеченој стручној спреми; оригинал/оверена копија уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци), оригинал/оверена копија уверења о неосуђиваности (уверење из МУП-а не старије од 6 месеци); оригинал/оверена копија извода из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци). Лекарско уверење подноси избрани
кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ о знању
језика се доставља само уколико образовање није стечено
на српском језику. Фотокопије докумената која нису оверене од надлежног органа неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у канцеларији секретара школе или на адресу Музичка школа Ниш, Првомајска 6. Све информације на
број телефона: 018/524-464.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи - предмет
инструмент хорна
на одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018, 6/2020
даље: Закон) и члана 2 став 1 тачка 19 Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој
школи, („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020) и члан 4. став 1 тачка
6 Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и

уметничким школама у подручју рада култура, уметност
и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017 и 9/2019). За рад на радном месту - наставник уметничких и стручних предмета у
музичкој школи - инструмент хорна: дипломирани музичар,
усмерење хорниста; дипломирани музичар-хорниста; академски музичар хорниста; мастер музички уметник, професионални статус-хорниста; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају
пријавни формулар, који се може преузети са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и уз попуњени пријавни формулар
прилажу и: потписану биографију кандидата, оригинал/
оверена копија доказа о стеченој стручној спреми; оригинал/оверена копија уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци), оригинал/оверена копија уверења о неосуђиваности (уверење из МУП-а не старије од 6 месеци); оригинал/оверена копија извода из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци). Лекарско уверење подноси избрани
кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ о знању
језика се доставља само уколико образовање није стечено
на српском језику. Фотокопије докумената која нису оверене од надлежног органа неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у канцеларији секретара школе или на адресу Музичка школа Ниш, Првомајска 6. Све информације на
број телефона: 018/524-464.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи - предмет
етномузикологија
са 40% радног времена, на одређено
време до повратка помоћника директора
са функције
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018, 6/2020 даље:
Закон) и члана 2 став 1 тачка 19 Правилника о степену и
врсти образовања наставника у основној музичкој школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013,
2/2017, 9/2019 и 1/2020) и члан 4. став 1 тачка 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада култура, уметност и јавно
информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
16/2015, 11/2016, 2/2017 и 9/2019). За рад на радном месту
- наставник уметничких и стручних предмета у музичкој
школи - етномузикологија: дипломирани музичар, усмерење музички педагог, композитор, музиколог или етномузиколог; дипломирани етномузиколог; дипломирани
музиколог; дипломирани композитор; дипломирани музички педагог; професор музичке културе; мастер теоретичар
уметности, професионални статус - музиколог, етномузиколог или музички педагог; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, противправног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају
пријавни формулар, који се може преузети са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и уз попуњени пријавни формулар
прилажу и: потписану биографију кандидата, оригинал/
оверена копија доказа о стеченој стручној спреми; оригинал/оверена копија уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци), оригинал/оверена копија уверења о неосуђиваности (уверење из МУП-а не старије од 6 месеци); оригинал/оверена копија извода из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци). Лекарско уверење подноси избрани
кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ о знању
језика се доставља само уколико образовање није стечено
на српском језику. Фотокопије докумената која нису овере-
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не од надлежног органа неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у канцеларији секретара школе или на адресу Музичка школа Ниш, Првомајска 6. Све информације на
број телефона: 018/524-464.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи - предмет
свирање хорских партитура
са 30% радног времена, на одређено
време до повратка помоћника директора
са функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018, 6/2020 даље:
Закон) и члана 2 став 1 тачка 19 Правилника о степену и
врсти образовања наставника у основној музичкој школи,
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013,
2/2017, 9/2019 и 1/2020) и члан 4 став 1 тачка 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада култура, уметност и јавно
информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
16/2015, 11/2016, 2/2017 и 9/2019). За рад на радном месту
- наставник уметничких и стручних предмета у музичкој
школи - свирање хорских партитура: дипломирани музичар, усмерење диригент или музички педагог; дипломирани диригент; дипломирани музички педагог; дипломирани
музичар - педагог; професор музичке културе; академски
музичар - диригент; мастер музички уметник - професионални статус - диригент; мастер теоретичар уметности професионални статус - музички педагог; мастер композитор; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, противправног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик. Докази о испуњености услова: Кандидати
попуњавају пријавни формулар, који се може преузети са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС и уз попуњени пријавни формулар прилажу и: потписану биографију кандидата, оригинал/оверена копија доказа о стеченој стручној спреми; оригинал/оверена копија уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци), оригинал/оверена копија уверења о неосуђиваности (уверење из МУП-а не старије од 6 месеци); оригинал/оверена копија извода из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци). Лекарско уверење подноси избрани
кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ о знању
језика се доставља само уколико образовање није стечено
на српском језику. Фотокопије докумената која нису оверене од надлежног органа неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у канцеларији секретара школе или на адресу Музичка школа Ниш, Првомајска 6. Све информације на
број телефона: 018/524-464.

Медијатекар
са 30% радног времена, на одређено
до повратка помоћника директора са
функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018, 6/2020 даље:
Закон) и члана 2 став 1 тачка 19 Правилника о степену и
врсти образовања наставника у основној музичкој школи,
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013,
2/2017, 9/2019 и 1/2020) и члан 4 став 1 тачка 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада култура, уметност и јавно
информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
16/2015, 11/2016, 2/2017 и 9/2019). За рад на радном месту
- медијатекар: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије); на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
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и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, противправног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар, који
се може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и уз
попуњени пријавни формулар прилажу и: потписану биографију кандидата, оригинал/оверена копија доказа о стеченој стручној спреми; оригинал/оверена копија уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал/оверена
копија уверења о неосуђиваности (уверење из МУП-а не
старије од 6 месеци); оригинал/оверена копија извода из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). Лекарско
уверење подноси избрани кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ о знању језика се доставља само уколико образовање није стечено на српском језику. Фотокопије
докумената која нису оверене од надлежног органа неће
се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Рок за достављање пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса, лично у канцеларији секретара школе или на адресу: Музичка школа Ниш, Првомајска
6. Све информације на број телефона: 018/524-464.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЗОРАН ЂИНЂИЋ“
18116 Ниш, Павла Софрића 30
тел. 018/4150-602

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора може да буде лице које
има одговарајуће образовање из члана 139 и 140 ст. 1 и
2 Закона о основама система васпитања и образовања
(“Сл. гласник РС” 27/2018 и 10/2019), за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст.
1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3. Закона за наставника ове врсте школе, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року до две године од дана ступања на
дужност. Директору који не положи испит за директора у
року од две године од дана ступања на дужност, престаје
дужност директора. Кандидат за директора школе, поред
одговарајућег образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона,
треба да испуњава и друге услове: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат за директора школе уз пријаву подноси и друге
доказе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, у складу са одредбом члана 140 Закона (овера
не старија од 6 месеци); доказ о поседовању лиценце за
рад (овера не старија од 6 месеци); доказ о радном стажу у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (лекарско
уверење не старије од 6 месеци); уверење да кандидат
није осуђиван (надлежни орган унутрашњих послова), и
да није подигнута оптужница у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3) Закона (уверење надлежног суда);
доказ да није подигнута оптужница против кандидата за
кривична дела из групе кривичних дела против привреде
и против правног саобраћаја (уверење привредног суда);
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника); доказ

о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је
претходно обављао дужност директора школе; биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
достављати поштом на адресу: Павла Софрића 30, 18116
Ниш или лично у секретаријату школе. За све информације
о току конкурса позвати број телефона: 018/4150-602.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОЛЕ РАШИЋ”

18000 Ниш, Васе Чарапића 8б

Наставник биологије
са 20% радног времена, односно 8 сати
недељно, на одређено време
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 27/2018 (II) - др. закон, 10/2019 и 6/2020): да имају
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1
Закона; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се доставља
при закључењу уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Врста образовања: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да је стекао високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне облати или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидати су дужни да доставе: пријавни формулар доступан на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању (кандидати који су завршили други
степен, достављају и диплому са основних академских студија); уверење о неосуђиваности не старију од 6 месеци
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оргинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених не старије од 6
месеци (оргинал или оверену фотокопију); кандидат који
није стекао образовање на српском језику доставља доказ
о знању српског језика на коме се изводи образовно-васпитни рад. Пријаве слати на адресу школе: ОШ „Коле
Рашић”, Васе Чарапића 8б, Ниш или предати непосредно
у сектретаријату школе, у коверти са назнаком „Конкурс за
пријем у радни однос” у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
Тутин, Његошева 13
тел. 020/811-180

Наставник босанског језика
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и
услове у складу са чл. 140, 142 и 144 Закона о основама
система образовања и васпитања (даље: Закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и то: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
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одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна босански језик. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом
и контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности;
доказ о познавању језика на којем се настава изводи. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају школи. Лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на
адресу: Основна школа „Вук Караџић”, Тутин, Његошева
13. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве се могу предати и лично у секретаријату школе, од 8 до 14 часова, сваког радног дана. Контакт телефон: 020/811-180.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Наставник српског као нематерњег
језика
у матичној школи у Тутину, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл.
139 до 142 Закона о основама система образовања и васпитања, као и да достави потребну документацију: 1. да има
одговарајуће образовање, 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. потврду да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 4. уверење о држављанству,
5. да зна српски језик, ако се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине; осим услова из става
1 члана 139 лице мора да има и доказ о знању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става
1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова
из става 1 тачке 1, 3 и 5 овог члана саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из члана 1 тачка 2 овог члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС, који заједно са потребном документацијом достављају
школи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“, на адресу: ОШ „Рифат Бурџовић
Тршо“, Тутин, Његошева 15. Кандидати ће бити писмено
обавештени о избору у року од 8 дана од дана доношења
одлуке о пријему. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати.

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/5335-200

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање из
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или
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интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
из педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
испуњава услове за наставника те врсте школе и подручје
рада, педагога или психолога; 2. да је прошао обуку и положио испит за директора установе (изабрани кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да у року од 2
године од дана ступања на дужност положи наведени испит
у складу са условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020); 3. да има дозволу за
рад за наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца); 4. да има најмање 8 (осам) година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рада са децом и ученицима; 6. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
7. да има држављанство Републике Србије; 8. да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, за директора
школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из
члана 140 став 3. истог закона, то јест високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне академске студије, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године, или више
образовање за наставника те врсте школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора школе и најмање десет година
рада у установи на пословима васпитања и образовања,
након стеченог одговарајућег образовања. Документа која
се достављају уз пријаву на конкурс: 1. оригинал или оверен препис/фотокопија дипломе о стеченом образовању;
2. оригинал или оверен препис/фотокопија дозволе за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. оригинал
или оверен препис/фотокопија уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење
о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у
законском року положи испит за директора школе); 4. оригинал или оверен препис/фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; 5. уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности - основни
суд, уверење о некажњавању - МУП, уверење Привредног
суда у Краљеву); 6. потврда о радном искуству, односно годинама рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог образовања; 7. потврда одговарајуће установе де је кандидат положио испит из српског и
босанског језика (осим кандидата који су средње, више или
високо образовање стекли на српском и босанском језику,
што доказује оригиналом или овереним преписом/фотокопијом дипломе за наведени ниво образовања); 8. лекарско
уверење; 9. оригинал или оверен препис/фотокопија извода
из матичне књиге рођених; 10. оверена фотокопија доказа
о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника); 11. оверена фотокопија
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцена спољашњег вредновања, извештај просветног
саветника (само за кандидате који су претходно обављали
дужност директора установе); 12. преглед кретања у служби
са биографским подацима; 13. доказе о својим стручним и
организационим способностима. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети
лично у затвореној коверти или препорученом поштом на
адресу школе: Основна школа „Авдо Међедовић“, 36300
Нови Пазар, Дубровачка 408, са назнаком „Конкурс за директора“. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату
школе, на број: 020/5335-200.

Национална служба
за запошљавање

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, 28. новембар 163
тел. 020/318-198

Наставник социологије
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и да има одговарајуће образовање: 1. има одговарајуће високо образовање сходно члану 140 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник”,
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20)
као и степен и врсту образовања по Правилнку о врсти и
степену образовања наставника из општеобразовних предмета, струних сарадника и васпитача у стручним школама
(“Службени гласник РС”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016,
2/2017, 13/18 и 7/2019), 2. да има психичку, физичку и
здраствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безуусловна казна затовра у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици; одузимање малолетног лица, запуштење и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће; за кривична
дела примања или давање мита; за кривично дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћања и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (образовно-васпитни рад
се изводи на српском и босанском језику). Уз одштампани
примерак пријемог формулара на званичној интернет страници Минстарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати су дужни да доставе следећу документацију:
1. доказ о стручној спреми - оверена фотокопија дипломе
или уверење о завршеним основним академским и мастер студијама, 2. уверење о држављанству не старије од
шест месеиц, оригинал или оверена фотокопија, 3. извод
из матичне књиге рођених не старије од шест месеци оригинал или оверена фотокопија, 4. знање српског језика односно босанског језика кандидат доказује стеченим
средњим, вишим или високим образовањем на наведеним
језицима или да је кандидат положио испит из наведених
језика по програму високошколске установе (оригинал или
оверена фотокопија), 5. уверење да лице није осуђивано
за кривична дела из члана 139 став 1. тачка 3. Закона о
основама система образовања и васпитања, не старије од
шест месеци. Доказ да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима прибавља кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 (осам ) дана од дана објављивања у новинама „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве на копнкурс уз потребну
документацију кандидати могу лично доставти школи или
путем поште на горе наведену адресу. Ближе информације
се могу добити у секретаријату школе на горе наведени
број телефона.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И
КОЖЕ НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/312-799

Наставник српског језика
3 извршиоца
Наставник практичне наставе - текстил
2 извршиоца
Наставник физичког васпитања
Наставник информатике
Наставник математике
за 81% норме
Наставник грађевинске групе предмета
Помоћни наставник у практичној настави
и вежбама у подручју рада Текстилства и
кожарства
4 извршиоца
Административни радник
за 50% норме
Наставник грађевинске групе предмета
на одређено време
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Наука и образовање

Наставник српског језика
на одређено време
Наставник практичне наставе - текстил
на одређено време
2 извршиоца
Наставник теоријске групе предмета текстил
на одређено време ради замене
запосленог, до његовог повратка са
функције директора школе
Наставник стручних предмета у области
кожарства
за 50% норме, на одређено време
до повратка запослене са функције
помоћника директора
Помоћни радник
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице, под
условом прописаним Законом и ако: 1) има одговарајуће
образовање по Правилнику о врсти спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама 2) има психичку, физичку и здраствену спосбност за
рад са децом и ученицима 3) није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолоетног лицаили
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међунардоним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, 4)
има држављанство Републике Србије, 5) зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (српски и босански
језик). Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана од дана
оглашавања. Уз одштампани примерак пријавног формулара који је прописан на званичној интернет страници Министарства просвете, кандидати су дужни да доставе следећу
документацију: 1) доказ о стручној спреми диплома - оригинал или оверена фотокопија; 2) уверење о држављанству
- оригинал или оверена фотокопија 3) извод из МК рођених
- оригинал или оверена фотокопија; 4) доказ о познавању
језика на коме се обавља образовно-васпитни рад, односно знање српког и босанског језика кандидат доказује стеченим средњим, вишим или високим образовањем на српком и босанском језику или да је кандидат положио испит из
наведених језика по програму одговарајуће високошколске
установе, у скалду са чланом 141 Закона о основама система образовања и васпитања 5) уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања, 6) доказ да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 боодва или доказ о положеном испиту за лиценцу за оне кандидате који ово образованеј поседују. Лекарско уверење кандидат прилаже пре
закључуивања угоовра о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Информације се могу добити и
на горе наведени број телефона. Пријаве са потпуном документацијом слати на горе наведену адресу.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
21240 Тител, Милоша Црњанског 3

Наставник математике
2 извршиоца
Наставник физике
са 60% радног времена
Наставник физичког
на одређено време ради замене
запосленог који је изабран за директора
школе, до истека мандата, са 60%
радног времена
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања наведених
послова може да буде примљен кандидат који поред
општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” број: 24/05, 61/05, 54/09,
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32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/2018-аут.
тумачење) испуњава и посебне услове из члана 139 и
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС” број: 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће образовање прописаном чланом 140 став 1 и став
2 Закона о основама система образовања и васпитања,
као и чланом 3 став 1 тачка 9) Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020) за наставника
математике; чланом 3 став 1 тачка 8) истог Правилника
за наставника физике; чланом 3 став 1 тачка 12) истог
Правилника за наставника физичког; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична
дела насиља у породици, одузимања малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобрацаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и лице за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) знање српског
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3), 4)
и 5) члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања подносе се уз пријаву на конскурс, док се доказ
из тачке 2) прибавља пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на конкурс
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају установи. Уз пријавни
формулар кандидати су дужни да приложе одговарајућу
документацију којом се доказује испуњеност услова и то:
доказ да поседује одговарајуће образовање (оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, степену и врсти стручне спреме у
складу са Законом и Правилником. Лица која су стекла
академско звање мастер у обавези су да доставе и оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама. Кандидати треба да доставе и исправу
којом се доказује да је кандидат стекао образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина,
односно да је кандидат положио испит из педагогије
и психологије.); уверење да кандидат није осуђиван, у
складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3) Закона
(оригинал или оверену фотокопију уверења о некажњавању из МУП-а, не старије од шест месеци); уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству, не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених); доказ о знању језика (српског језика) на
коме се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; кратку биографију (CV) и податке о свом професионалном развоју (портфолио). Доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Кандидат који има дозволу за рад наставника (лиценцу) пожељно је да уз своју пријаву на конкурс приложи и овај документ (оригинал или оверену фотокопију).
Одлуку о избору кандидата донеће Конкурсна комисија
након добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен
у просторијама школе, с тим што ће кандидати о тачном
датуму и времену разговора бити обавештени на број
контакт телефона који су навели у својој пријави. Пријава на конкурс заједно са потребном документацијом достављају се у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за
пријем у радни однос” поштом на горе наведену адресу
или се могу предати лично у секретаријату школе сваког
радног дана од 08.00 до 13.00 часова. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереним фотокопијама, неце се узети у разматрање. За све додатне
информације о конкурсу, заинтересовани кандидати
могу се обратити секретару школе сваког радног дана у
времену од 08.00 до 13.00 часова. Телефон за информације: 021/2960-031.

Посао се не чека,
посао се тражи

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-427

Наставник за ужу научну област
Менаџмент и инвестиције у инжењерству
у звању ванредног професора на
одређено време од 5 година или
редовног професора на неодређено
време, са 50% радног времена
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области Индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент или економске науке, да је претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање 8, односно да има најмање три године педагошког
искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143
Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14 Правилника о ближим минималним условима за избор наставника на
Универзитету у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Примењене рачунарске
науке и информатика
на одређено време од 3 године, са 20%
радног времена
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из области
електротехничко и рачунарско инжењерство и студент је
докторских студија који је сваки од претходних степена
студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам)
или завршене магистарске студије из области електротехничко и рачунарско инжењерство по законима пре доношења Закона о високом образовању и има прихваћену
тему докторске дисертације, као и услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању, чланом 156 Статута
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о ближим минималним условима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.
ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање радног
односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив
уже области и датум објављивања конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом (списак радова); 3. оверене
фотокопије диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија; за дипломе стечене у иностранству потребно
је приложити доказ о признавању стране високошколске
исправе; 4. фотокопирану или очитану личну карту; 5.
потврду о оцени резултата педагошког рада-мишљење
студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а да кандидат није правоснажно
осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи; 7. фотокопије објављених научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима
или саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима, односно признатих уметничких остварења,
оригиналних стручних остварења (пројеката, студија,
патената, оригиналних метода и сл.). објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за
ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју
се бира; 8. доказе о руковођењу или учешћу у научним,
односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на факултету,
учешћу у завршним радовима на специјалистичким, мастер и докоторским академским студијама. За избор у звање
асистента и асистента из уметничког поља приложити и:
1. потврду да је кандидат студент докторских студија. уколико кандидат поседује диплому магистра наука, односно
магистра уметности и потврду да кандидат има прихваћену
тему докторске дисертације, односно докторског умнетничког пројекта. За избор у звање ванредног професора ил
редовног професора приложити и: 1. попуњен електронски образац: Реферат комисије о кандидатима за избор у
звање наставника-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf.
Сајту Универзитета у Новом Саду: https: //www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje.
Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.
ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кандидата; 2. За
сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. За
чланство у удружењима, одборима, органима управљања
и сл., неопходно је доставити потврду надлежних институција или навести линк са сајта институције на ком се јасно
види кандидатово учешће у раду. За чланство у комисијама
за изборе у звања, неопходно је доставити решење о именовању комисије. За учешће у програмским и организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду о
учешћу или навести линк са сајта институције на ком се
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јасно види кандидатово учешће у раду. За избор у звање
редовног професора, као доказе о цитираности обавезно
је доставити потврду Матице српске, поред које кандидат
може доставити и друге доказе (научне радове у којима се
види цитираност, одштампану листу цитата са Scopus-а и
сл.). Ако је научни рад који представља услов за избор у
звање наставника у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду уредништва часописа са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања.
Пријаве слати на горе наведену адресу за сваки конкурс за
стицање звања и заснивање радног односа, посебно. Комисија ће разматрати само благовремене пријаве. Одлука о
избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на
снагу уговора о раду.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КОЛИБРИ”
21420 Бач, Школска 3

Васпитач
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и ако има: 1)
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, на студијама у трајању од три године као и одговарајуће
више образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи пријавни формулар доступан на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, личну и радну биографију са важећом адресом и
контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење односно извод из
казнене евиденције МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање
(не старије од 6 месеци). Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити лично
или поштом на горе наведену адресу. Више информација
на телефон: 021/6071-770.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и ако има: 1)
одговарајуће образовање (средње образовање у трајању
од четири године, образовни профил медицинска сестра
- васпитач); 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
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тив човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи пријавни формулар доступан на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, личну и радну биографију са важећом адресом
и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење односно извод из
казнене евиденције МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање
(не старије од 6 месеци). Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити лично
или поштом на горе наведену адресу. Више информација
на телефон: 021/6071-770.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”
21400 Бачка Паланка
Трг братства јединства 22

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана, са 44,44%
радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовања у складу са
члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и вапитања (“Сл. гласник РС” 88/2017 и 27/18); да
је врста стручне спреме наставника математике у складу
са чланом 3 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са ученицима - уверење надлежне установе тражиће се накнадно од изабраног кандидата, пре закључења
уговора; психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима на захтев школе извршиће Национална служба за запошљавање; поседовање држављанства Р.Србије;
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” 88/2017, 27/18 и 10/19); да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
линк: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/
FORMULARZA-KONKURISANjE.doc; CV, оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању;
оригинал уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (прибављено од стране надележног органа МУП-а,
не старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС;
извод из МКР; фотокопију личне карте; доказ о познавању
српског језика подноси само кандидат који није стекао
диплому на српском језику. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горе
наведену адресу, са назнаком на који конкурс се пријава
подноси. Ближе информације о конкурсу могу да се добију
код секретара школе и путем телефона: 021/6045-893.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ПАНЧЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“
26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Васпитач
на одређено време до 31.08.2021. године
Васпитач приправник
на одређено време дванаест месеци
Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: 1) лице које има одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама
другог степена (мастер академске студије (специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) васпитач у складу са Законом, положен стручни испит, најмање једна година радног искуства. За обављање послова
васпитача може бити примљен и приправник уз обавезу
полагања стручног испита у року од две године од дана
заснивања радног односа. Услови за медицинску сестру
- васпитача: поред општих услова прописаних законом
захтева се и завршена средња медицинска школа, IV/1 степен, смер медицински и звање медицинска сестра - васпитач, једна година радног искуства, положен стручни испит.
За обављање послова медицинска сестра - васпитач може
бити примљен и приправник, уз обавезу полагања стручног испита у року од две године од дана заснивања радног
односа.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци), уверење о неосуђиваности из МУП-а и уверење из
суда да није покренута истрага за кривична дела. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско
уверење) доставља изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду. Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
слати на адресу: Предшколска установа „Бамби“, Бориса
Кидрича 10, 26204 Опово, са назнаком „За конкурс“. За све
додатне информације обратити се на телефон: 013/681660, в.д. директора или помоћнику директора.

ПУ “КОЛИБРИ”
26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб

Васпитач
на одређено време, за рад у Самошу
УСЛОВИ: висока стручна спрема. Кандидат треба да
испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др.
закон и 6/2020 даље: Закон) и то да: 1) има одговарајуће
образовање: лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Диплома о стеченом образовању на српском језику која се приложи као доказ под тачком 1 сматра
се доказом о знању српског језика под тачком 5.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) одштампан и
попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, формулар-за-конкурисање; 2) радну биографију
(CV), тачну адресу пребивалишта и контакт телефон, 3)
оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању;
4) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; 5) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 6) извод из казнене евиденције као доказ
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Наука и образовање
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није
утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна
полицијска управа (не старије од 6 месеци), 7) доказ о знању
српског језика подносе само кандидати који образовање
нису стекли на српском језику, 8) пре закључења уговора о
раду кандидат који је изабран доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије од шест
месеци. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
(не старије од 6 месеци). Приложена конкурсна документација
неће се враћати кандидатима. Пријавом на конкурс кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху
спровођења законом предвиђеног поступка - конкурса за
пријем у радни однос на одређено време. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Пријаве се подносе лично у објекту установе у Ковачици, у канцеларији секретара, радним
даном од 9.00 до 13.00 часова или послати путем поште на
горнаведену адресу, са назнаком „За конкурс за васпитача”,
у затвореној коверти. Информације о конкурсу могу се добити у предшколској установи, код секретара, на број: 013/662122, од 10.00 до 13.00 часова. Конкурс остаје отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
26000 Панчево, Максима Горког 7

1) Наставник групе предмета
електротехника
на одређено време ради замене
запосленог, до повратка са функције
директора
2) Наставник групе предмета
електротехника
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
3) Помоћни наставник
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
1. високо образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 88/17, 27/18 др. Закон, 10/19 и 6/20) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада електротехника („Сл гласник РС
- Просветни гласник“ бр. 8/15, 11/16, 2/17, 2/17, 8/17, 4/18,
13/18 и 2/20) - за радна места под бројем 1 и 2; средње
образовање електротехничке струке - за радно место под
бројем 3. Кандидати (за сва радна места) треба: 2. да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најамање три месеца или
за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће; за кривично дело давања или примања
мита; за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену санкцију, да није утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик. Уз пријаву приложити попуњен пријавни формулар који се налази на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на
адреси: http: //www.mpn.gov.rs/njp-content/uploads/2015/
FORMULAR ZA-KONKURISANjE.doc. (обавезно). Потребно
је приложити: 1. краћу биографију са кретањем у служби,
2. оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије), у складу са прописом који уређује високо
образовање, почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године
(за радна места под бројем 1 и 2), односно оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању (за радно место под бројем 3), 3. извод из казнене евиденције о
неосуђиваности за кривична дела из тачке 3 услова (за сва
радна мета), 5. доказ о адреси на којој станује кандидат
(као доказ овог услова кандидат може доставити било који
документ издат од надлежног органа) (за сва радна места), 6. доказ о знању српског језика (ако кандидат прилаже
диплому о завршеном школовању на српском језику не треба да доставља додатне доказе за овај услов) (за сва радна
места). Кандидати који буду изабрани, пре закључења уговора о раду дужни су да доставе уверење о здравственој
способности за рад са децом и ученицима. Кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне
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пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Пријаву са неопходном документацијом слати поштом или
лично, на адресу: Панчево, Максима Горког 7. Информације
на телефон: 013/2352-615.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”
Ковин, Цара Лазара 261
тел./факс: 013/742-200, 744-893, 744-632
e-mail: vasapelagickovin@gmail.com
www.vasapelagickovin.edu.rs

Наставник немачког језика
за 61% радног времена
УСЛОВИ: наставу може да изводи, професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;
професор немачког језика и књижевности и италијанског језика; мастер филолог (студијски програм или главни предмет; мастер професор немачког језика и књижевности; мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет, односно профил Немачки
језик и књижевност); мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених
у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/17 и 95/18-аутентично тумачење), посебних услова
предвиђених Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/15, 11/16, 13/16
- испр. 13/16, 2/17, 13/18, 7/19 и 2/20) и одредбама Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим
организацијама у јавном сектору (“Сл. гласник РС” бр.
81/17, 6/18 и 43/18) која је ступила на снагу 08.09.2017.
године, кандидати треба да испуњавају и посебне услове
утврђене у члану 139, 140, 142, 144 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и то: 1)
да имају одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4) да су држављани РС и 5) да знају
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови под тачкама 1-4 доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази
о испуњености услова под тачкама 1), 3) 4) и 5) (диплома, уверење о некажњавању, држављанство и доказ о
познавању језика) саставни су део пријаве на конкурс
и подносе се уз пријаву на конкурс заједно са формуларом који се може преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а доказ под тачком
2) (лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници министарства, који ће уз
потребну документацију доставити установи. Конкурс ће
бити отворен 15 дана од дана објављивања. Уз пријаву
кандидат подноси: 1. оверену фотокопију дипломе, 2.
уверење да није кажњаван за назначена кривична дела
и да се против њега не води поступак за наведена дела
пред надлежним судовима, 3. оверену фотокопију уверења о држављанству РС (које није старије од 6 месеци),
4. доказ да је стекао образовање на српском језику или
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома издата на
српском језику која је приложена као доказ по тачком 1.
сматра се доказом о знању српског језика) и 5. попуњен
формулар који се може преузети на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Пријаве са кратком биографијом и потребном документацијом слати на адресу: Средња стручна школа „Васа
Пелагић”, 26220 Ковин, Цара Лазара 261. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ПИРОТ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Наставник економске групе предмета
(Јавне финансије - 20%, Монетарна
економија и банкарство - 20%, Основи
економије - 10%, Пословна економија
- 10%, Осигурање - 10%, Пословне
финансије - 10% и Економика и
организација предузећа - 10%)
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 90 %
радног времена
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање (у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања):
1. Јавне финансије - 20%: (1) дипломирани економиста;
(2) дипломирани економиста смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент; (3) дипломирани економиста
за рачуноводство и ревизију; (4) дипломирани економиста
у области међународног пословања; (5) дипломирани економиста - менаџер у банкарству; (6) мастер економиста,
претходно завршене основне академске и мастер студије у
области економије.
2. Монетарна економија и банкарство - 20%: (1) дипломирани економиста; (2) дипломирани економиста смера
финансијски, банкарски и берзански менаџмент; (3) дипломирани економиста - менаџер за финансије и банкарство; (4) мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије; (5) дипломирани економиста у
области међународног пословања; (6) дипломирани економиста - менаџер у банкарству.
3. Основи економије - 10%: (1) дипломирани економиста; (2) дипломирани економиста смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент; (3) дипломирани економиста
за рачуноводство и ревизију; (4) дипломирани економиста
у области међународног пословања; (5) мастер економиста,
претходно завршене основне академске и мастер студије у
области економије.
4. Пословна економија - 10%: (1) дипломирани економиста; (2) дипломирани економиста смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент; (3) дипломирани економиста
за рачуноводство и ревизију; (4) дипломирани економиста
у области међународног пословања; (5) мастер економиста,
претходно завршене основне академске и мастер студије у
области економије.
5. Осигурање - 10%: (1) дипломирани економиста; (2)
дипломирани економиста смера финансијски, банкарски
и берзански менаџмент; (3) дипломирани економиста за
рачуноводство и ревизију; (4) дипломирани економиста у
области међународног пословања; (5) дипломирани економиста - менаџер у банкарству; (6) мастер економиста,
претходно завршене основне академске и мастер студије у
области економије.
6. Пословне финансије - 10%: (1) дипломирани економиста; (2) дипломирани економиста смера финансијски,
банкарски и берзански менаџмент; (3) дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију; (4) дипломирани економиста у области међународног пословања; (5) дипломирани
економиста - менаџер у банкарству; (6) мастер економиста,
претходно завршене основне академске и мастер студије у
области економије.
7. Економика и организација предузећа - 10%: (1)
дипломирани економиста; (2) дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; (3)
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер
хотелијерски менаџмент; (4) дипломирани менаџер у хотелијерству; (4а) дипломирани менаџер у туризму; (5) дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (6)
мастер економиста, претходно завршене основне академске
студије у области Економије; (7) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; (8) мастер менаџер, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму:
Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству.
Кандидат треба и: да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
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мање или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, да је држављанин Републике Србије, да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар са званичне
интернет странице Министраства просвете, науке и технолошког развоја прилажу: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који уређивали високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и
оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог
степена, уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије
од шест месеци), кандидати који образовање нису стекли
на српском језику, достављају и доказ да познају језик на
коме се остварује образовно васпитни рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на српском језику или оригинал
или оверена фотокопија уверења односно потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Пријавни формулар са потребном документацијом се подноси лично или
се шаље на адресу: Економска школа Пирот, 18300 Пирот,
Таковска 24, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ и на огласној табли Националне
службе за запошљавање у Пироту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“
12304 Рановац
тел. 012/341-012
e-mail: skola.ranovac@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове
прописане чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019
и 6/2020), и то: 1. да има одговарајуће високо образовање
за наставника основне школе, психолога или педагога стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: а) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6. да има
дозволу за рад наставника и стручног сарадника; 7. да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8. да има положен испит за директора установе.
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ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује за радно место
директора школе попуњава пријавни формулар који се
преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампан пријавни формулар кандидат је дужан да достави: 1)
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању за наставника основне школе, педагога или
психолога; 2) оверену фотокопију доказа о положеном
испиту за директора школе (уколико је кандидат поседује); 3) оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно лиценци; 4) оригинал или оверену фотокопију доказа да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) оригинал или оверену
фотокопију доказа о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (не старији од
6 месеци); 6) оригинал или оверену фотокопију уверења
да против лица није покренута истрага нити је подигнута
оптужница код надлежносг суда (не старије од 6 месеци);
7) оригинал или оверену фотокопију уверења да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старији од
6 месеци); 8) оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије; 9) оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 10) уколико
је кандидат претходно обављао дужност директора установе, дужан је да достави доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (доказ достављају само кандидати који су претходно
обављали дужност директора школе) и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (доказ подносе кандидати који поседују извештај); 11) биографију са
кратким прегледом кретања у служби са предлогом програма рада директора школе. Доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику. Кандидат изабран за директора школе који
нема положен испит за директора дужан је да га положи у
року од 2 године од дана ступања на дужност, у складу са
условима прописаним законом. Кандидати који су прошли
програм обуке за полагање испита за директора (а још нису
приступили полагању испита), достављају доказ да су обавили обуку. Пријава на конкурс за избор директора, заједно
са потребном документацијом, доставља се школи, лично
или поштанском пошиљком, на адресу школе: Основна
школа „Јован Шербановић“, 12304 Рановац, у затвореној
коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Сва документа која се подносе уз пријаву морају
бити оригинали или оверене фотокопије и да буду важећа
- за документа за која је то наведено у тексту конкурса.
Документа за тачку 10 се могу доставити у копији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 012/341-012.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ”
12112 Лучица, 15. октобар бб

Оглас објављен 07.10.2020. године у публикацији
“Послови”, поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник - књиговођа
аналитичар
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
средње образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама у другим организацијама у
јавном сектору; 4. степен стручне спреме. Додатна знања
/испити / радно искуство: најмање 3 године радног искуства; познавање рада на рачунару; 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 3) држављанство
Републике Србије; 4) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна

казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: потпуну личну и радну биографију, са адресом и
контакт телефоном; диплому о стеченом образовању;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
РС; уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а);
пријавни формулар (образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну
документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре закључења уговора о раду кандидат
доставља доказ којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа се неће
враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем
поште (са повратницом), на адресу: Предшколска установа
„Љубица Вребалов” Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код директора и секретара ПУ „Љубица Вребалов“
Пожаревац и преко телефона: 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„УГРИН БРАНКОВИЋ“
12240 Кучево, Вука Караџића бб

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора може обављати лице које
испуњава услове прописане чланом 122 став 5 чланом 139
и чланом 140 став. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020)
и Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
108/2015): 1. да је стекао одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинује
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из подтачке б) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат
мора и: 2. да има дозволу за рад наставника, васпитача или
стручног сарадника и обуку и положен испит за директора
(лиценцу); 3. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; 4. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5. да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примања или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6. да није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности;
7. да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за наведена кривична дела; 8. да има држављанство Републике Србије; 9. да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар за званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (www.mpn.gov.rs/формулар за пријем у радни
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однос у установама образовања и васпитања), а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз попуњен и одштампан пријавни формулар, кандидати достављају следећу документацију: 1. радну биографију са кратким прегледом кретања у
служби; 2. оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника
основне школе, педагога или психолога; 3. оверен препис
или оверену фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; 4. оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту за директора
установе (пријава која не садржи доказ о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а
изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора школе); 5. потврду о радном
искуству, потврду да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал); 6. уверење/
потврду из надлежне службе Министарства унутрашњих
послова Републике Србије да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 6 месеци); 7. уверење/потврду из надлежног
привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), 8. уверење/потврду из надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела - за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична дела против
службене дужности, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну санкцију
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 9. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 10.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци); Кандидат за директора, уколико поседује, дужан је да уз пријаву на конкурс
достави и доказ о резултату стручно-педагошког надзора
о његовом раду - извештај просветног саветника (фотокопија). Кандидат за директора који је претходно обављао
дужност директора школе дужан је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (фотокопија). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, прибавља се пре закључења уговора о раду.
Диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, уједно је и доказ да
кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик (оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику). Документацију која се доставља уз пријаву кандидат доставља у три примерка (један примерак чини оригинал или оверена фотокопија наведене документације, а
у два примерка се достављају обичне фотокопије оверених
примерака). Директора именује министар, на период од
4 године. Министар бира директора у року од 30 дана од
дана пријема документације коју му је доставио Школски
одбор (у складу са одредбама члана 123 Закона о основама
система образовања и васпитања) и доноси решење о именовању директора, о чему школа обавештава сва лица која
су се пријавила на конкурс. Пријаве са потребном документацијом достављати са назнаком „Конкурс за директора”,
на адресу школе: Основна школа „Угрин Бранковић”, 12240
Кучево, Вука Караџића бб. Потребну документацију достављати путем препоручене пошиљке или лично у канцеларију секретара школе од 08.00 до 13.00 часова. Контакт
телефон: 012/852-501. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
“БАТА БУЛИЋ”
12300 Петровац на Млави
Јована Јовановића Змаја 1
тел. 012/7160-250

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 122, 139 и чланом 140
став 1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 108/15) и то: 1) да има одговарајуће образовање
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога и то: (1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, при чему мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. 2) да има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника; 3) да има обуку и положен испит за
директора школе (изабрани кандидат који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у законском
року од дана ступања на дужност); 4) да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 6) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) да није правноснажно осуђиван за привредни
преступ; 8) да против кандидата није покренут кривични
поступак-није покренута истрага против кандидата; 9) да
има држављанство Републике Србије; 10) да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат који се пријављује за радно место директора
школе попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и уз одштампани пријавни формулар прилаже следећу документацију: 1) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2) оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника); 3) оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе); 4) оригинал или оверена фотокопија потврде о радном
искуству, најмање осам година рада у области образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања,
која мора да садржи податак о радном стажу и пословима које је лице обављало, коју издаје установа у којој кандидат ради, ако кандидат није у радном односу, потврду
издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство
у области образовања и васпитања; 5) оригинал или оверену фотокопију уверења о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) не старије од 6 месеци; 6) оригинал уверења да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за примање и давање мита, за
кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци)
или оверена фотокопија истог; 7) оригинал уверење да
лице није правоснажно осуђено за привредни преступ у
вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци) или ове-

рена фотокопија истог; 8) оригинал уверења надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (не старије од
6 месеци) или оверена фотокопија истог; 9) оригинал уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); или оверена фотокопија истог; 10) доказ о знању
српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику-оригинал или оверену фотокопију;
11) доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника) оригинал или
оверену фотокопију, односно доказ да није вршен стручно-педагошки надзор у раду кандидата уколико истог није
било - оригинал или оверену фотокопију; 12) резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (достављају само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе) - оригинал
или оверену фотокопију, у случају да за време обављања
дужности директора није вршен стручно педагошки надзор установе и оцена спољашњег вредновања доставити
доказ о томе- оригинал или оверену фотокопију; 13) извод
из матичне књиге рођених, оригинал (не старије од 6 месеци) или оверена фотокопија истог; 14) преглед кретања у
служби са биографским подацима и планом рада за време мандата (необавезно); 15) иоказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима
о испуњености услова слати препоручено у затвореној
коверти на адресу школе: Основне школе „Бата Булић“,
Јована Јовановића Змаја 1, 12300 Петровац на Млави са
назнаком на коверти: „Конкурс за избор директора школе
- не отварати” или предати лично на наведеној адреси, у
секретаријату школе, сваког радног дана од 08.00 до 13.00
часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
телефон 012/7160-250.

ПРИЈЕПОЉЕ
ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА
36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15
тел. 063/8528-085
e-mail: direktor.tpss@gmail.com
uprava@tpssjenica.com

Наставник босанског језика и
књижевности
са 77,8% норме
Наставник босанског језика и
књижевности
са 94,4% норме
УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника треба да
испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/19, 6/2020), Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Машинство и обрада метала и саобраћаја
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015 и
2/2017), Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16-I, 13/16-II,
2/17-I, 2/17-II, 13/18 и 17/19); 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
држављанство Републике Србије; 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичу санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 5. да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Потребна документација за конкурс: 1. оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању, 2. уверење о
држављанству - оригинал или оверена копија, 3. извод из
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матичне књиге рођених са холограмом - оригинал или оверена копија, 4. уверење о неосуђиваности и да против њих
није покренут кривични поступак (не старији од шест месеци) - оригинал или оверена копија, 5. писмени доказ (уверење) да је положио испит из српског језика одговарајуће
високошколске установе, којим потврђује да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик,
уколико је одговарајуће образовање стекао на страном језику; 6. кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу
потврду (уверење) високошколске установе о броју остварених бодова, односно о положеним испитима из педагогије и
психологије, односно уверење о положеном стручном испиту (испиту за лиценцу). Кандидат који нема образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос као и услов за полагање испита
за лиценцу (сматра се да наставник, који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина), 7.
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са
доказима о испуњености услова доставити на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО БУХА“
31300 Пријепоље, Ивање
тел. 033/771-751

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабрано лице
које испуњава услове прописане чл. 122, 123 став 14 и 15,
чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17,
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и услове из Правилника о
ближим условима за избор директора установе образовања
(„Службени гласник РС“, број 108/15) и то: 1. да има одговарајуће образовање за наставника основне школе, за педагога или психолога школе стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, при
чему мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предме, односно
за групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. да има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (положен стручни испит - лиценца), 7. да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8.
да је савладало обуку и има положен испит за директора
установе (изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност); 9. да кандидат није правоснажно
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности;
10. да није покренут кривични поступак доношењем наредбе за спровођење истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
приложи: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 2. оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту или обавештења
о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника; 3. лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију уверења Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања (не старије
од 6 месеци); 5. оригинал/оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); 6. доказ о знању
српског језика, на којем се остварује образовно-васпитни
рад, доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; 7. оригинал/оверену
фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година
рада у области образовања и васпитања, после стеченог
одговарајућег образовања (издату по објављивању конкурса); 8. оригинал/оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора (пријава ће се сматрати потпуном уколико кандидат нема положен испит за директора школе,
али је изабрани кандидат дужан да га положи у року од 2
године од дана ступања на дужност), 9. оригинал/оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије
од 6 месеци); 10. оригинал/оверену фотокопију уверења
надлежног Привредног суда да кандидат није правоснажно
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности
(не старије од 6 месеци); 11. оригинал/оверену фотокопију
уверења надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе за спровођење
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за кривична дела из
члана139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 12. доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако га поседује, а уколико
је кандидат претходно обављао функцију директора школе и доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања; 13. пријаву на конкурс,
са радном биографијом и прегледом кретања у служби и
стручним усавршавањем, план и програм рада директора
школе. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља на адресу:
Основна школа „Бошко Буха“, Ивање бб, 31300 Пријепоље,
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор директора школе“, лично или путем поште. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, на телефон: 033/771-751.

против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
против кандидата није покренут поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето
решење о одређивању притвора, 5) да има држављанство
Републике Србије; 6) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава
пријавни формулар који преузима на званичној страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са
одштампаним пријавним формуларом доставља следећу
документацију: 1. оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који су завршили други степен достављају и диплому
са основних академских студија); 2. оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 3. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (које
није старије од 6 месеци); 4. уверење о неосуђиваности за
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 закона о основама
система образовања и васпитања кандидат прибавља у
надлежној полицијској управи МУП-а, не старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној копији; 5. уверење из суда да
против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница
или донето решење о одређивању притвора (не старије од
6 месеци); 6. доказ о знању српског језика као језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи доставља
се само у колико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику. доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи комисија коју именује директор у складу са законом.
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека
рока за пријем пријава. Кандидати који буди испуњавали
услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року од 8
дана од дана истека рока за подношење пријава упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из
претходног става и доноси решење о избору кандидата у
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице које буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседовању психичке, физичке и зравствене
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре закључења уговора о раду. Тражена документа
достављају се у оригиналу или овереној копији, лично или
постати у затвореној коверти на адресу: ОШ „Братство-јединство“, 36312 Дуга Пољана, са назнаком: „За конкурс“.
Рок за достављање пријаве је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Телефон за информације: 020/5375-012 (секретар школе).

ОШ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО”

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВКО ЉУЈИЋ“

36310 Сјеница, Д. Пољана
тел. 020/5375-012

Наставник географије
са 40% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17
- одлука УС и 95/2018 - аутентично тумачење), испуњава
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 - други закони и 10/2019), и то ако: 1)
има одговарајуће образовање; поседовање одговарајућег
образовања (предвиђено чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања) и то: високо образовање
стечено на студијама другог степена - мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: 1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно сручне
области или области педагошких наука; или високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,

Нова Варош, Ђачка 37

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања,
и то: а) да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18. и 11/19); б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) да има држављанство Републике Србије; д) зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз попуњен пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса и то: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију,
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Наука и образовање
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела и за која није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика
и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су образовање стекли на том језику). Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (не старији од 6 месеци) доставља
се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа
(суда, органа општинске - градске управе, јавног бележника). Пријаве са доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом слати у затвореној коверти препорученом
поштом, са назнаком: „Пријава на конкурс“, на адресу: ОШ
„Живко Љујић“, 31320 Нова Варош, Ђачка 37 или донети
лично у школу, радним даном од 08.00 до 14.00 часова.
Додатне информације на телефон: 033/61-462.

ПРОКУПЉЕ
ПУ „ПРВА РАДОСТ“

18412 Житорађа, Војводе Мишића 3
тел. 027/8362-140

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије; мастер струковне студије
или специјалистичке академске студије), образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра
2005; одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије); студије у трајању од три године
или више образовање; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела; да зна језик на коме се обавља
васпитно-образовни рад и да је држављанин РС.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању или уверење о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); ако кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је
положио испит из српског језика са методиком по програму
одговарајуће високошколске установе; да није осуђиван и
да се против њега не води кривични поступак. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу или доставити лично.

СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 23
тел. 027/8362-020

Магационер
за 30 сати недељно, односно 75% радног
времена
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, било које струке. Кандидати достављају: пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању или уверење о стеченој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству
РС, уверење да кандидат није осуђиван. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Посао се не чека, посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

11316 Голобок, Смедеревска Паланка
тел. 026/381-007

Наставник информатике и рачунарства
за 8 сати недељно (20% радног
времена), на одређено време до
повратка отсутне запослене преко 60
дана, односно повратка наведене ради
неге детета
УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гл.” бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017
и 13/2018) и члану 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20). Остали услови које кандидати
треба да испуне: да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона о основама система обаразовања и васпитања и у складу са Правилником о степену
и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи за послове наставника математике; да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са
Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да занају српски језик
(уколико је образовање завршено на страном језику). Кандидати треба да приложе: пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете; адресу и број
телефона; уверење о држављанству РС; уверење о неосуђиваности (извод из казанене евиденције); оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу
(ако је кандидат има) или уверење да је кандидат стекао
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина на високошколској установи од најмање 30
ЕСП бодова; извод из матичне књиге рођених; лекарско
уверење пре закључивања уговора о раду. Наведена документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа - да су
верне оригиналу. У поступку одлучивања о избору наставника, у филијали Националне службе за запошљавање у
Смедереву биће извршена провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима, за све кандидате који
испуњавају услове конкурса. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима,
а потом с кандидатима са листе обавља разговор. После
обављеног разговора Конкурсна комисија доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Приложена конкурсна документација се, по завршетку конкурса, кандидатима не враћа. Пријаве на конкурс се
могу слати поштом на адресу школе или лично предати у
секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/771-433

Наставник математике
са 77,78% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставнике
основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16 и 3/17, 13/18 и 11/19). У складу са чланом
142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон,

10/19 и 6/20), кандидати морају да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања однајмање 30 бодова, од којих најмање по 6
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидат који не поседује ово
образовање биће дужан да га стекне у року од једне године, а највише две године од дана пријеме у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. Наставник који
је у току студија положио испит из педагогије или психологије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона.
Кандидат треба да има и: уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: 1. радну биографију, 2. попуњен пријавни формулар
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc - обавезно, 3. уверење о
држављанству РС - оригинал или оверену копију не старије од 6 месеци - обавезно, 4. диплому о стеченом образовању - оригинал или оверену копију не старију од 6 месеци
- обавезно, 5. доказ о неосуђиваности (уверење из ПУ) за
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основам система
образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања, оригинал или оверену копију, не старије
од 6 месеци - обавезно, 6. доказ о знању српског језика
(обавезно за кандидате који образовање нису стекли на
српском језику), 7. оверену копију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно стеченом стручном испиту или
потврду високошколске установе да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току
студија или након дипломирања (није обавезно, уколико
кандидат исто поседује пожељно је да достави). Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата комисија
ће донети у року од осам дана од дана добијања резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве треба послати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 026/4101-433.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-290

Наставник енглеског језика
за 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: За наведена радна места кандидати треба да
испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и дужни су да уз
пријаву на конкурс доставе правно ваљане доказе (оригинал или оверену фотокопију) о испуњавању следећих
услова: одговарајуће образовање, држављанство Републике Србије, да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Докази
о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о
раду. Попунити пријавни формулар који се може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и доставити са осталом документацијом.
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Наука и образовање

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, а најдуже до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: За наведена радна места кандидати треба да
испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и дужни су да уз
пријаву на конкурс доставе правно ваљане доказе (оригинал или оверену фотокопију) о испуњавању следећих
услова: одговарајуће образовање, држављанство Републике Србије, да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Докази
о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о
раду. Попунити пријавни формулар који се може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и доставити са осталом документацијом.

Наставник математике
за 44,44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2021.
године
УСЛОВИ: За наведена радна места кандидати треба да
испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и дужни су да уз
пријаву на конкурс доставе правно ваљане доказе (оригинал или оверену фотокопију) о испуњавању следећих
услова: одговарајуће образовање, држављанство Републике Србије, да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Докази
о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о
раду. Попунити пријавни формулар који се може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и доставити са осталом документацијом.

Наставник енглеског језика
за 11,11% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: За наведена радна места кандидати треба да
испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и дужни су да уз
пријаву на конкурс доставе правно ваљане доказе (оригинал или оверену фотокопију) о испуњавању следећих
услова: одговарајуће образовање, држављанство Републике Србије, да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Докази
о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о
раду. Попунити пријавни формулар који се може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и доставити са осталом документацијом.
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ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски
програм или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура); мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет); поседовање психичке, физичке и здравствене способност; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца или да кандидати нису правоснажном
пресудом осуђивани за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да знају српски језик. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, а заједно са одштампаним пријавним формуларом школи достављају: радну биографију, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
и извод из матичне књиге рођених, диплому или уверење
о стеченом образовању, уверење о неосуђиваности које
издаје надлежна полицијаска управа. Кандидати који образовање нису стекли на српском језику потребно је да приложе доказ о знању српског језика. Лица са академским
мастер образовањем достављају диплому или уверење о
завршеним основним студијама. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Потребно
је тражена документа приложити у оригиналу или оверене
фотокопије (овера не сме бити старија од 6 месеци). Уверење о држављанству и о неосуђиваности не смеју бити
старије од 6 месеци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење о стеченом образовању, оно не сме бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као
и пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије
потребних докумената, неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, лично или телефоном: 026/4617-380.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ПОСЕБНО
МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ
„СТЕВАН ХРИСТИЋ“
25260 Апатин, Светог Саве 1
тел. 025/773-388
e-mail: lemaicn@gmail.com

Наставник клавира
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20), и то: 1) да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник
- Просветни гласник”, број 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020)
и Правилником о организацији и систематизацији радних
места, број: 102/2019 од 12.09.2019 године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човености, као и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи, и то: 1. доказ о одговарајућем образовању

(оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању); 2. уверење из надлежне службе МУП-а, да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у условима за пријем у радни однос,
не старије од 6 месеци; 3. уверење о држављанству РС, не
старије од 6 месеци; 4. извод из матичне књиге рођених са
холограмом (оригинал или оверену фотокопију); 5. уколико
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Доказ да кандидат поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Пријаве доставити лично или поштом на адресу: Основна школа за посебно музичко васпитање и образовање „Стеван
Христић” у Апатину, 25260 Апатин, Светог Саве 1. Рок за
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Школа нема обавезу враћања
конкурсне документације. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон број:
025/773-388.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АВРАМ МРАЗОВИЋ“
25000 Сомбор, Подгоричка 2
тел. 025/412-941

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
које, поред општих услова предвиђених Законом о раду,
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020),
и то: да има одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет односно групу предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да има стечено одговарајуће образовање: 1) професор српског језика и
књижевности, 2) професор српског језика и књижевности
са општом лингвистиком, 3) професор српске књижевности и језика, 4) професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 6) дипломирани
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8)
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 9) професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 10) професор
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 11)
професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима, 12) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у
којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском,
односно русинском или румунском језику, 13) професор,
односно дипломирани филолог за југословенску и општу
књижевност, 14) професор југословенске књижевности са
страним језиком, 15) дипломирани филолог за књижевност
и српски језик, 16) дипломирани филолог за српски језик
и књижевност, 17) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, 18) професор
српског језика и српске књижевности, 19) дипломирани
компаратиста, 20) мастер филолог (студијски програми:
Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски
језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), 21) мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика), Српска филологија (српски језик и књижевност), Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност,
Компаративна књижевност са теоријом књижевности), 22)
професор српскохрватског језика и књижевности; 23) мастер филолог из области филолошких наука; 24) професор

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
југословенске књижевности и српског језика; 25) мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног детета, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат треба да достави следећу документацију: 1) пријаву на конкурс (одштампан и попуњен формулар са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја) и радну и личну биографију са
адресом и контакт телефоном - CV; 2) диплому о стеченом
одговарајућем образовању (оригинал или оверену копију);
3) доказ да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
бодова (оригинал или оверена копија потврде/уверење
одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије
и педагогије) или оверена копија уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за оне који
образовање поседују, они који не поседују Закон сходно
члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу; 4) извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену копију, не старије од 6
месеци); 5) уверење о држављанству (оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци); 6) уверење о неосуђиваности од надлежне полицијске управе МУП-а (оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци); 7) доказ
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад (уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе); 8) доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; 9) копија или очитана лична карта кандидата. Пријаве на конкурс за избор
наставника српског језика кандидат подноси у затвореној
коверти, лично или путем препоручене пошиљке, на адресу: ОШ „Аврам Мразовић“, 25000 Сомбор, Подгоричка 2, уз
напомену „Пријава на конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон: 025/412-941.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
25000 Сомбор, Подгоричка 7
тел. 025/432-810, 415-699

Наставник предметне наставе математика
на одређено време ради замене одсутне
раднице преко 60 дана
Наставник предметне наставе математика
на одређено време ради замене одсутне
раднице преко 60 дана, за 55,24%
радног времена
Наставник предметне наставе рачунарство и информатика
на одређено време ради замене одсутне
раднице преко 60 дана, за 50% радног
времена
Наставник предметне наставе - хемијска
група предмета
на одређено време ради замене одсутне
раднице преко 60 дана
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник практичне наставе са
технологијом рада за образовни профил
педикир и маникир
на одређено време ради замене одсутне
раднице преко 60 дана, за 25,35%
радног времена
5 извршилаца
УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 и 141 став 4. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
др. зак. и 10/19) и за радно место наставника предметне
наставе - математика поседовање одговарајућег образовања из члана 2 став 1 тачка 13) Правилника о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/15, 11/16,
13/16 - исп., 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20 и 15/20); за
радно место наставника предметне наставе - рачунарство
и информатика поседовање одговарајућег образовања из
члана 2. став 1 тачка 16) Правилника о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/15, 11/16, 13/16 - исп.,
13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20 и 15/20); за радно место
наставника предметне наставе - хемијске групе предмета у
подручју рада хемија, неметали и графичарство има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 и члана 141
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 др. зак., 10/19 и 6/20) и
из члана 3. и 4) Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада хемија, неметали и графичарство („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 21/15,
11/16, 2/17, 13/18, 18/11 и 7/19); за радно место наставника
практичне наставе за образовни профил педикир и маникир члана 3 став 1 тачка 9) подтачка (3) Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
личне услуге („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
16/15) и петогодишње радно искуство у струци стеченим
после специјалистичког односно мајсторског испита; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да кандидат зна језик на ком се оставрује образовно - васпитни
рад, у складу са чл. 139 ст. 1 тачка 5) и 141 став 7 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс кандидати подносе: 1. биографију (уколико је кандидат са радним искуством - податке о радном искуству и
пословима које је бављао); 2. оверену фотокопију дипломе;
3. уверење о држављанству Републике Србије - оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од дана
подношења пријаве; 4. уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци од дана
подношења пријаве; 5. доказ о познавању српског језика
доставља кандидат који није стекао диплому на српском
језику, 6. за радно место наставника практичне наставе за
образовни профил педикир и маникир у складу са чланом
141 став 4. Закона о основама система образовања и васпитања потврда о петогодишњем радном искуству у струци стеченим после специјалистичког односно мајсторског
испита. Пријавни формулар кандидат попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља установи.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о
избору наставника и стручног сарадника конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
проверу психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Рок за пријављи-

вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“. Пријаве се примају путем поште на
адресу Средња школа „Свети Сава”, Подгоричка 7, Сомбор.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити
у секретаријату школе на телефон: 025/432-810, 415-699.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“
25270 Бездан, Жртава фашизма 25
тел. 025/810-322, 810-342

Наставник хемије
на мађарском наставном језику, на
одређено време до престанка дужности
директора, за 20% норме
Наставник хемије
на српском наставном језику, на
одређено време до престанка дужности
директора, за 20% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139,
140, 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр: 88/17, 27/18-и др.
Закон, 10/19, и 6/2020) и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13, 18
и 11/19), и то да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140-142 Закона о основама система образовања и
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није утврђено дискриминаторно понашање, да има
држављанство Републике Србије, да зна мађарски језик
(ако одговарајуће образовање није стечено на на језику на
којем се остварује образовно васпитни рад или је положио
мађарски језик по програму одговарајуће високе школске
установе).
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1) попуњен и одштампан пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја - део: Ново на
сајту), 2) кратку биографију, 3) оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ да је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима-подноси се пре закључења уговора о раду, 4)
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци, 5) извод из матичне књиге
рођених са холограмом (оригинал или оверену фотокопију), 6) уверење МУП-а о неосуђиваности не старије од 6
месеци (оригинал или оверену фотокопију) - да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнуће, за кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није утврђено дискриминаторско понашање,
7) доказ о здравственој способности - лекарско уверење
(прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу пре
закључења уговора о раду), 8) оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем, вишем или високом образовању
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад
или је положио мађарски језик по програму одговарајуће
вицоке школске установе). Предата конкурсна документација се не враћа. Пријаве слати на адресу: Основна школа
„Братство-јединство” Бездан, Жртава фашизма 25, 25270
Бездан. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује
директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима које врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
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Наука и образовање
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8
дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријавни формулар
са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са
назнаком „За конкурсну комисију” на горе наведену адресу.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара или директора школе на телефон: 025/810-322, 810-342.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАСТКО НЕМАЊИЋ - СВЕТИ САВА“
22330 Нова Пазова, Његошева 4
тел./факс: 022/321-301, 022/321-497
e-mail: svetisava.npazova@gmail.com

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити кандидат који
испуњава следеће услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017 и даље): да има одговарајуће високо образовање:
1. на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2. на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да има најмање
8 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; да има доказ о радном стажу, односно доказ о
раду у установи на пословима образовања и васпитања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да зна српски језик - на којем
остварује образовно-васпитни рад (доказ о знању српског
језика подноси кандидат уколко образовање није стечено
на српском језику). Поред молбе са прегледом кретања
у служби са биографским подацима, кандидати подносе
следећа документа којима доказују испуњење тражених
услова: 1. диплому о стеченом одговарајућем образовању
(оригинал или оверена фотокопија); 2. уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017) - не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија), прибавља се од МУП-а Републике Србије; 3.
доказ да против кандидата није подигнута оптужница за
кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017), односно да се против кандидата не води
истрага за наведена кривична дела - потврда односно уверење из надлежног суда; 4. уверење о неосуђиваности за
привредне преступе, из надлежног привредног суда; 5. уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија);
6. доказ о положеном стручном испиту или о положеном
испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника
(оригинал или оверена фотокопија); 7. потврду о годинама рада, односно о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања - најмање осам година рада у
установи на на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена
фотокопија); 8. лекарско уверење (може се приложити и из
досијеа, а кандидат који буде изабран може накнадно, пре
закључења уговора о раду, доставити ново лекарско уверење), 9. доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи у складу са одредбом члана 141
став 7 ЗОСОВ (доказ о знању српског језика подноси кан-
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дидат уколко образовање није стечено на српском језику);
10. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) - за кандидате који су променили презиме,
односно име после издавања дипломе; 11. кандидат који
је претходно обављао дужност директора школе, дужан
је да достави доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року до две године од дана ступања на дужност. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова достављају се поштом на
адресу школе: ОШ „Растко Немањић - Свети Сава“, 22330
Нова Пазова, Његошева 4, са назнаком „Конкурс за директора школе”, или лично, непосредном предајом документације секретаријату школе, радним даном од 07.00 до 14.00
часова, до истека рока за пријављивање на конкурс.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“
22000 Сремска Митровица
Фрушкогорска 73
тел. 022/630-367

Дефектолог наставник
у нижим разредима са одељењским
старешинством, у посебним условима,
на одређено време, замена одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. стручна спрема: високо образовање - на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије); на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; изузетно: на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем; 2. образовање: сходно
важећем Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама за ученике лако ментално ометене у развоју; 3.
посебни услови рада - у школи за ученике са сметњама у
развоју и инвалидитетом, осносно у одељењима за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Стручни сарадник - дефектолог
у посебним условима, на одређено
време, замена одсутне запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: 1. стручна спрема - високо образовање, на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије); на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2. образовање: сходно важећем
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за
ученике лако ментално ометене у развоју. 3. посебни услови рада - у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, односно у одељењима за ученике са сметњама
у развоју и инвалидитетом.

Магационер/економ
у посебним условима, са 50% радног
времена, на одређено време, замена
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. стручна спрема: средње образовање; 2. образовање: средња стручна спрема правно-биротехничког
смера, економског смера или гимназија; 3. посебни услови
рада - у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, осносно у одељењима за ученике са сметњама у
развоју и инвалидитетом.
ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају услове за пријем
у радни однос у складу са чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 81/2017): да имају одговарајуће образовање; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну

санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; извод из казнене евиденције (уверење
о некажњавању); држављанство Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; да знају
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Претходних 7 наведених услова за пријем у радни однос
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова за пријем у радни однос под бројевима 1), 3)-7) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ под бројем 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или овереној фотокопији. Кандидати попуњавају пријемни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а
потребну документацију, заједно са попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Попуњен
и одштампан пријавни формулар и потребну документацију
кандидати могу доставити у секретаријат школе лично или
на адресу: Школа за основно и средње образовање „Радивој Поповић“, 22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 73.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ“
22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Наставник немачког језика
66,66% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139, 140 Закона о основама система обраовања и
васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17...6/20), и то:
1) да има одговарајуће образовање за наставнике основне
школе у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.
11/12...8/20) професор, односно дипломирани филолог за
немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски
програм или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књиж. (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и
култура); мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1) краћу
биографију са адресом и контакт телефоном, 2) оригинал
или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми;
3) оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије, 4) оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, 5) доказ о неосуђиваности
(извод из казнене евиденције), 6) доказ о познавању српског језика (не достављају кандидати који су средње или
даље образовање стекли на српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са ученицима-лекарско уверење доставља изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са
потребном документацијом предати у секретаријат школе
или послати поштом на горенаведену адресу.

Наставник руског језика
44,44% радног времена, на одређено
време преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139, 140 Закона о основама система обраовања
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17...6/20 даље: Закон), и то: 1) да има одговарајуће образовање за
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Наука и образовање
наставнике основне школе у складу са чланом 140 Закона и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12...8/20) професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил руски језик), мастер проф. језика и
књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил руски језик); мастер професор слависта - руски
језик и књижевност; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет); 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад.Остало: Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1) краћу
биографију са адресом и контакт телефоном, 2) оригинал
или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми;
3) оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије, 4) оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, 5) доказ о неосуђиваности
(извод из казнене евиденције), 6) доказ о познавању српског језика (не достављају кандидати који су средње или
даље образовање стекли на српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са ученицима-лекарско уверење доставља изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са
потребном документацијом предати у секретаријат школе
или послати поштом на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1
тел. 022/506-603

Наставник руског језика
са 44,44% радног времена, на одређено
време преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139, 140 Закона о основама система обраовања
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17...6/20 даље: Закон), и то: 1) да има одговарајуће образовање за
наставнике основне школе у складу са чланом 140 Закона и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у Основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12...8/20) професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил руски језик), мастер проф. језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
руски језик); мастер професор слависта - руски језик и књижевност; мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1) краћу
биографију са адресом и контакт телефоном, 2) оригинал
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или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми;
3) оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије, 4) оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, 5) доказ о неосуђиваности
(извод из казнене евиденције), 6) доказ о познавању српског језика (не достављају кандидати који су средње или
даље образовање стекли на српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са ученицима-лекарско уверење доставља изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са
потребном документацијом предати у секретаријат школе
или послати поштом на горенаведену адресу.

ОШ „СЛОБОДАН САВКОВИЋ“
22305 Стари Бановци, Грчка 31
тел. 022/351-214
e-mail: ossbanovci@mts.rs

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске
2020/2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
1. да имају средње стручно образовање, односно да поседују IV степен стручне спреме; 2. да знају ромски језик; 3.
да имају завршену обавезну уводну обуку за педагошког
асистента; 4. да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 5. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6. да имају држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа
документа: попуњен и одштампан пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; доказ о стеченој стручној спреми
(оверена копија сведочанства о завршеној средњој школи,
сертификат издат од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја о завршеној уводној обуци за педагошког асистента); уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од шест месеци од дана објављивања
огласа); извод из матичне књиге рођених (не старије од
шест месеци од дана објављивања огласа). Доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела и да му није утврђено
дискриминаторно понашање у смислу члана 139 став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања
прибавља школа по службеној дужности, а лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора
о раду. Докази о испуњавању услова конкурса се подносе
у оригиналу или овереним фотокопијама. Фотокопије које
нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у
разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној
коверти на адресу школе: ОШ „Слободан Савковић“, Стари
Бановци, Грчка 31, лично или поштом, са назнаком „Конкурс за педагошког асистента”. За све додатне информације обратити се на имејл: ossbanovci@mts.rs или позвати
на контакт телефон: 022/351-214 (секретар школе). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 064/3673-731
e-mail: sosjjzsid@gmail.com

Секретар школе
са 50% радног времена (основна школа
за ученике са сметњама у развоју)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана,
132, 139 и 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 88/2017,
27/2018 - др. закони и 10/2019, 6/20). За секретара може
бити изабрано лице које има: 1. високо образовање, из
области правних наука, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године. 2. има психич-

ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. које није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. против којег није покренут кривични поступак и
није покренута истрага; 5. које зна српски језик јер се на
њему остварује образовно-васпитни рад; 6. држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на Конкурс кандидат треба
да приложи следеће доказе да испуњава потребне услове: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или оверену фотокопију); доказ о
поседовању дозволе за рад - оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу ако
је има; уверење да није осуђиван за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона (уверење МУП-а/извод из
казнене евиденције, не старије од шест месеци); уверење
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе за спровођење истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела (не
старије од шест месеци); доказ да кандидат зна српки језик
на коме се изводи образовно-васпитни рад (само кандидат
који није образовање стекао на српском језику; кандидат
доставља потврду одговарајуће високошколске установе
да је положио испит из спрког језика - у оригиналу или оверену фотокопију). Преглед кретања у раду са биографским
подацима. Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима коју спроводи
НСЗ, а потом са кандидатима са листе обавља разговор
који се заказује телефонским путем после чега се кандидату шаље и писани позив. После обављеног разговора конкурсна комисија је у обавези да доносе решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Кандидат је дужан да попуни пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, који у штампаној
форми доставља школи са пријавом и траженом документацијом.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом и доказима достављају се у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у огласним новинама НСЗ „Послови“, на адресу ОШ „Јован Јовановић Змај“ Шид, Мајке Јевросиме 1,
22240 Шид, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс
- секретар основне школе“, лично или поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање,
као и фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа (јавног бележника). Ближа обавештења
се могу добити сваког радног дана од 08.00 до 12.00 часова
од секретара школе, на телефон: 064/367-3731.

ОШ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ
ДИОГЕН“
22418 Ашања, Карађорђева 6
тел. 063/831-5468

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета - студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинује целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука, при чему ово лице мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду („Сл. гл. РС”
бр. 24/05, 61/06, 54/09, 32/1375/14, и 13/17 - одлука УС РС,
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење). Кандидат треба
да испуњава услове из члана 139, и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. Закон, 10/19, 27/18 - др. Закон, и 6/20)
и то: да има одговарајуће високо образовање, у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и
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Наука и образовање
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гласнику РС, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19 и 2/2020). Врстом образовања по Правилнику
о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, подразумева се: професор,
односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни
предмет / профил енглески језик), мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет /
профил енглески језик), дипломирани филолог англиста мастер; мастер професор језика и књижевности (студијски
програм Језик, књижевност и култура); мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет). Кандидати треба и: да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела:
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и притив човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривчну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискириматорно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је
положио српски језик по програму одговарајуће високошколске установе). Уз пријаву, кандидати прилажу и следећу
документацију: 1. одштампан и попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. кратка
лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном, својеручно потисана, 3. оригинал или оверен препис
дипломе о завршеном одговарајућем образовању (диплома
о високој школској спреми - лица која су стекла академско звање мастер, достављају и диплому о завршеним
основним студијама првог степена на студијском програму за одговарајући предмет; 4. уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија од стране надлежног
органа - не старија од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија од стране
надлежног органа); 6. лиценцу за рад наставника. Кандидати који су изабрани у ужи избор, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се путем поште или лично на адресу: ОШ
„Душан Вукасовић Диоген”, Карађорђева 6, 22418 Ашања.
Ближа обавештења се могу добити од секретара школе на
тел. 063/831-5468.

ШОСО „АНТОН СКАЛА“
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12
тел.022/310-026

Дефектолог наставник
у посебним условима, на одређено време
до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19,
6/20 и др. закон) као и у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју
и инвалидитетом („Службени гласник РС - Просветни гласник РС” бр. 17/18), да су стекли средње, више или високо
образовање на језику на коме се остварује образовно васпитни рад или је положио испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе коме се остварује
образовно; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике
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Србије, да знају српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад - уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља
доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за
издавање таквих докумената о познавању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад). Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: кратку биографију, извод из матичне књиге рођених (оверену
фотокопију); уверење о држављанству РС (оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење из МУП-а из казнене евиденције; доказ о
знању српског језика и језика на којем се изводи образовно васпитни рад у школи, доказ се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику и
фотокопију личне карте. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Докази о испуњавању услова конкурса се
подносе у оригиналу или овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа неће
се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве са потребном документацијом подносе
се у затвореној коверти на адресу школе: ШОСО „Антон
Скала“, Стара Пазова, Карађорђева 12, лично или поштом,
са назнаком „Конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а
тел. 024/544-300

Наставник у свим звањима (доцент,
ванредни професор и редовни
професор), научна област Инжењерска
механика
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: доктор техничких наука област Грађевинарство,
радно искуство 5 година у педагошком раду. Кандидати
поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене чланом 74 став 8 Закона о високом образовању и
изборне елементе за звање ванредног професора предвиђене Правилником о ближим и минималним условима
за избор наставника бр. 04-100/7 од 30.01.2020. године
и чланом 130 став 6 Статута Грађевинског факултета. Уз
пријаву на конкурс треба приложити: кратку биографију,
диплому факултета, диплому доктора наука и списак
објављених радова и саме радове у протеклих 5 година.
Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања у средствим јавног информисања. Непотпуне и неблаговремене
приспеле пријаве се неће разматрати. Ближе информације
се могу добити на телефон: 024/554-300. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Универзитет у
Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, 24000 Суботица, Козарачка 2а.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

24000 Суботица, Аксентија Мародића бб

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 122. чланом 139 и
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником за избор директора установа образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 108/2015): I да поседује
одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 тачка
1) и 2) и став 2. Закона о основама система образовања и
васпитања: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из научне, односно стручне области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; лице из става 1 тачка 1)
подтачка 2) овог члана мора да има завршене студије првог

степена из научне области, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; II да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; III да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања; IV да има држављанство Републике Србије;
V да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; VI да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; VII да је савладао обуку и да има положен испит за директора установе; VIII да
има дозволу за рад (положен стручни испит - лиценца), за
наставника, педагога или психолога.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен
препис или оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци); потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања (оригинал);
радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење привредног суда да није правноснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана);
уверење основног суда да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 30 дана); доказ МУП о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана); оверену фотокопију доказа о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника) уколико исти има, а уколико нема
потписану изјаву да није имао стручно-педагошки надзор у
раду; уколико се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, оверену фотокопију. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Документација без доказа о положеном
испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани
кандидат биће дужан, да у законском року, када министар
пропише услове, програм обуке и начин полагања испита
за директора, положи наведени испит у складу са чланом
122 Закона о основама система образовања и васпитања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа (суда, органа општинске-градске
управе, јавног бележника). Пријављени кандидати писмено
ће бити обавештени о избору директора у складу са законом. Пријаве са овом документацијом се не враћају и задржавају се у архиви школе. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса који немају трајни карактер не могу
бити старије од шест месеци. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом слати у затвореној
коверти препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на
конкурс за директора“, на адресу школе: ОШ „Свети Сава”,
24106 Суботица, Аксентија Мародића бб или донети лично
на адресу школе, радним даном од 09.00 до 12.00 часова.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Наука и образовање

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3
тел. 024/525-627

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
Наставник клавира
са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
Наставник српског традиционалног
певања
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
Наставник теоретске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
Наставник теоретске групе предмета
са 45% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
Наставник теоретске групе предмета
са 48% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
Стручни сарадник - психолог
на мађарском језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: Сходно члану 140 ЗОСОВ, наставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године, и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука у
ком случају кандидат мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмете, односно групу предмета. 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Обавезно образовање лица из члана 140
овог закона је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најамње по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Образовање из става 1. овог члана, наставник,
васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Програм
за стицање образовања из става 1. овог члана остварује
високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог
живота, у складу са прописима којима се уређује високо
образовање. Сматра се да наставник, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу има образовање из става 1. овог члана
закона. Врста образовања, односно потребно звање за
радна места наставника и наставника корепетитора наведена у овом конкурсу прописана је Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних срадника и
помоћних наставника у стручним и уметничким школама
у подручју рада култура, уметност и јавно информисање
(„Службени гласник РС- Просветни гласник” бр. 16/2015,
11/2016 и 2/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени
гласник РС- Просветни гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019
и 1/2020). Врста образовања, односно потребно звање за
радно место стручнног сарадника- психолога, прописана
је Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних срадника у основној школи и Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама. Поред одговарајућег образовања, кандидат тре-
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ба да испуњава и следеће услове: да има психофизичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примања мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик, да зна српски
језик и мађарски језик за радно место стручног сарадника
- психолога.
ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни формулар
кандидати треба да доставе: кратку биографију, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених на
обрасцу са холограмом, извод из казнене евиденције МУПа РС који није старији од 6 месеци као доказ да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, доказ о
одговарајућем образовању: диплому о завршеној средњој
школи. Све наведене документе кандидат мора поднети
у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора
о раду. Кандидати треба да преузму формулар за пријаву
на конкурс на интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја www.mpntr.gov.rs. Кандидати
су дужни да попуне пријавни формулар и да попуњен и
одштампан пријавни формулар заједно са осталом потребном документацијом наведеном у овом конкурсу доставе
школи, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве поднете по истеку овог рока су неблаговремене и
као такве неће бити узимане у разматрање. Пријаве које
не садрже сву потребну документацију наведену у овом
конкурсу у оригиналу или овереној фотокопији су непотпуне и као такве неће бити узимане у разматрање.Кадидати
који буду изабрани у ужи избор, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве се могу предати
лично у секретаријату установе радним данима од 08.00
до 14.00 часова или послати поштом на адресу установе:
Музичка школа Суботица, Штросмајерова 3, 24000 Суботица. Телефон за информације: 024/525-672.

ШАБАЦ
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

15359 Дубље, Ђ. Драже Михајловића 8
тел. 015/440-005

Наставник математике
са 89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наведено радно
место треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020),
као и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020). Члан 139 Закона о основама система образовања
и васпитања прописује услове за пријем у радни однос,
односно да у радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и то ако: 1)
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем

остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020) прописани су степен и врста образовања
за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада на радном месту наставник математике, и то:
професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене,
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер
математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике
и информатике, мастер професор физике и математике,
мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани
математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије),
професор хемије - математике, професор географије математике, професор физике - математике, професор
биологије - математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар, мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани - мастер треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике, односно
математике и информатике.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 1. доказ
да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију
дипломе или уверења), 2. да је држављанин Републике
Србије (уверење о држављанству РС, не старије од шест
месеци, оригинал или оверена фотокопија), 3. доказ да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење
из МУП-а, не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија), 4. доказ да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад, односно српски
језик (диплома издата и стечена на српском језику или
уверење одговарајуће високошколске установе да је лице
положило испит из српског језика са методиком, оригинал
или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Након истека рока за достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну
документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2, у вези
са чланом 154 став 2 Закона о основама система образо-
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вања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. Пријава на конкурс
обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат
конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса
пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује). Пријаве са доказима доставити у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити
на адресу: ОШ „Никола Тесла“, Дубље, Ђенерала Драже
Михајловића 8, 15359 Дубље.

Наставник физике
са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно ради замене
запослене на породиљском одсуству и
одсуству са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
и члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020), као и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020). Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за пријем
у радни однос, односно да у радни однос у установи може
да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става
1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова
из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020) прописани су степен и врста образовања
за извођење наставе и других облика образовно-васпитног
рада на радном месту: 1. наставник физике, и то: професор
физике, дипломирани физичар, професор физикеихемије,
дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике
и основе технике, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани
астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну
школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор
физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну
школу, дипломирани професор физике и основа технике
за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну
физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике - информатике, дипломирани физичар - медицинска физика, дипломирани професор физике
- мастер, дипломирани физичар - мастер, мастер физи-
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чар, мастер професор физике, мастер професор физике и
хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани
професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор
физике-информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике -мастер, дипломирани физичар - теоријска и
експериментална физика - мастер, дипломирани физичар
- примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер,
дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер, мастер
професор математике и физике, мастер професор информатике и физике, дипломирани физичар-информатичар,
мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из
области физике.

Наставник биологије
са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, односно ради замене
запослене на породиљском одсуству и
одсуству са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 и члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 др. Закони, 10/2019 и 6/2020), као и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020). Члан 139
Закона о основама система образовања и васпитања
прописује услове за пријем у радни однос, односно да
у радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1
тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора
о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да наставник,
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог
члана мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020), прописани су
степен и врста образовања за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада на радном месту:
наставник биологије: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог
- смер заштите животне средине, дипломирани биолог
- еколог, дипломирани професор биологије и хемије,
професор биологије - географије, професор биологије хемије, професор биологије - физике, професор биологије - информатике, професор биологије - математике,
дипломирани професор биологије - мастер, дипломи-

рани биолог - мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани професор биологије
- географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог
- мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер
професор биологије и географије, мастер професор
биологије и хемије, мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије
биологије.

Стручни сарадник - библиотекар
са 5,54% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, односно ради замене
запослене на породиљском одсуству и
одсуству са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 и члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.
Закони, 10/2019 и 6/2020), као и Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020). Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за пријем у радни однос, односно да у радни однос у установи може да буде примљено лице, под
условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка
(2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020), прописани су
степен и врста образовања за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада на радном месту:
3. стручни сарадник- библиотекар: дипломирани библиотекар - информатичар, професор, односно дипломирани филолог језика и књижевности, професор, односно
дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом
књижевности, професор разредне наставе, професор
језика и књижевности, односно књижевности и језика смер за библиотекарство, професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности, професор
српског језика и књижевности, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност, мастер библиотекар - информатичар, мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство
и информатика), мастер професор језика и књижевности
(главни предмет/профил библиотекарство и информатика), професор југословенске књижевности, дипломирани
компаративиста и библиотекар.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 1. доказ
да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију
дипломе или уверења), 2. да је држављанин Републике
Србије (уверење о држављанству РС, не старије од шест
месеци - оригинал или оверена фотокопија), 3. доказ да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из
МУП-а, не старије од шест месеци, оригинал или оверена
фотокопија), 4. доказ да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик
(диплома издата и стечена на српском језику или уверење
одговарајуће високошколске установе да је лице положило
испит из српског језика са методиком оригинал или оверена фотокопија).
Напомена: Доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање пријава није могуће достављање
доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није
у обавези да враћа конкурсну документацију. У складу са
чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани
на разговор. Пријава на конкурс обавезно садржи податке
о радном месту на које кандидат конкурише и податке о
кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште, ако је кандидат поседује). Пријаве са доказима
доставити у року 8 дана од дана оглашавања у публикацији
„Послови“. Пријаве доставити на адресу: ОШ „Никола Тесла“, Дубље, Ђенерала Драже Михајловића 8, 15359 Дубље,
телефон: 015/440-005.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„СТАНА МИЛАНОВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 29

Наставник економске групе предмета
са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (распоређен на место
помоћника директора), а најкасније до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 став
1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлуке УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат
треба да испуњава и посебне услове из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон, 10/2019
и 6/2020) и то: 1. стечено одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“; бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон, 10/2019 и
6/2020): на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, испуњеност услова у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација; 2. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима;
3. неосуђиваност у складу са чланом 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон,
10/2019), а то је непостојање правоснажне пресуде за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
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ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечностии других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. познавање српског језика и језика на којем
остварује образовно-васпитни рад (сматраће се да кандидат познаје српски језик самом чињеницом да је образовање стечено на српском језику).

малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике
Србије; 5. познавање српског језика и језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад (сматраће се да кандидат познаје српски језик самом чињеницом да је образовање стечено на српском језику).

ОСТАЛО: Услови из тачака 1), 3)-5) доказују се приликом пријема у радни однос и саставни су део пријаве на
конкурс. Доказ из тачке 2) изабрани кандидат прибавља
пре закључења уговора о раду. Уз одштампан, попуњен
и својеручно потписан пријавни формулар који кандидат
може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (http:
//www.mpn.gov.rs), доставити: кратку радну биографију,
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми или
уверења о дипломирању уколико диплома није издата,
оверену копија или оригинал уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), оверену копију или оригинал
извода из матичне књиге рођених, очитану личну карту или копију личне карте, потврду о некажњавању
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци) и
доказ о познавању српског језика (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском језику).
У складу са чланом 139 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 и др. Закон, 10/2019), доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у року
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8
дана од дана објављивања у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве чије копије докумената нису оверене од стране надлежног органа, неће бити
узете у разматрање. Кандидати одштампан, попуњен и
својеручно потписан пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (http://www.mpn.gov.rs), уз потребну докуменатацију, достављају на адресу: Економска
школа „Стана Милановић”, Масарикова 29, 15000 Шабац.
Особа за контакт: Јелена Глишић, тел. 015/350-274.

ОСТАЛО: Услови из тачака 1), 3)-5) доказују се приликом пријема у радни однос и саставни су део пријаве на
конкурс. Доказ из тачке 2) изабрани кандидат прибавља
пре закључења уговора о раду. Уз одштампан, попуњен
и својеручно потписан пријавни формулар који кандидат
може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (http://www.
mpn.gov.rs), доставити: кратку радну биографију, оверену
копију дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о
дипломирању уколико диплома није издата, оверену копију
или оригинал уверења о држављанству (не старије од 6
месеци), оверену копију или оригинал извода из матичне
књиге рођених, очитану личну карту или копију личне карте, потврду о некажњавању надлежне полицијске управе
(не старије од 6 месеци) и доказ о познавању српског језика
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику). У складу са чланом 139 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон, 10/2019),
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријаве за конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве, као и пријаве чије копије докумената нису оверене од стране надлежног органа, неће
бити узете у разматрање. Кандидати одштампан, попуњен
и својеручно потписан пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (http://www.mpn.gov.rs), уз потребну
докуменатацију, достављају на адресу: Економска школа
„Стана Милановић”, Масарикова 29, 15000 Шабац. Особа за
контакт: Јелена Глишић, телефон: 015/350-274.

Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, а најкасније
до повратка на рад запосленог који је
именован за директора школе

15355 Црна Бара, Миодрага Петровића 54
тел. 015/438-260

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 став
1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлуке УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон, 10/2019 и
6/2020) и то: 1. стечено одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон, 10/2019 и 6/2020): на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; испуњеност
услова у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право
и администрација; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност у
складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 и др. Закон, 10/2019), а то је непостојање
правоснажне пресуде за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање

ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
Наставник математике
са 88,88% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 и члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.
Закони, 10/2019 и 6/2020) као и Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020). Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује
услове за пријем у радни однос, односно да у радни однос
у установи може да буде примљено лице, под условима
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености услова из става 1. тач.
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Чланом 140 став 1и 2. Закона
о основама система образовања и васпитања прописано је наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице
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Наука и образовање
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник“, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020) прописани су степен и
врста образовања за извођење наставе и других облика
образовно-васпитног рада на радном месту наставник
математике, и то: професор математике, дипломирани
математичар, дипломирани математичар за теоријску
математику и примене, дипломирани математичар за
рачунарство и информатику, дипломирани математичар
- информатичар, професор математике и рачунарства,
дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика
финансија (са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике
и физике, мастер професор математике и информатике,
мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор
хемије - математике, професор географије - математике,
професор физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар, дипломирани математичар
- механичар, мастер професор предметне наставе. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске
студије на студијским програмима из области математике
или примењене математике (са положеним испитом из
предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике
и информатике.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 1. доказ
да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе или уверења), 2. да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству РС не старије од шест
месеци - оригинал или оверена фотокопија). 3. доказ да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење
из МУП-а- не старије од шест месеци - оригинал или оверена фотокопија), 4. доказ да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад, односно српски
језик (диплома издата и стечена на српском језику или
уверење одговарајуће високошколске установе да је лице
положило испит из српског језика са методиком оригинал
или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање
пријава није могуће достављање доказа о испуњености
услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. У складу са чланом 155. став 1 и 2
у вези са чланом 154. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Пријава
на конкурс обавезно садржи податке о радном месту на
које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и
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презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако
је кандидат поседује). Пријаве са доказима доставити у
року 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”.
Пријаве доставити на адресу: ОШ „Јанко Веселиновић”,
Црна Бара, Улица Миодрага Петровића 54, 15355 Црна
Бара, телефон 015/438-260.

собност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона, да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању; доказ да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије, доказ о знању српског језика (односи се на кандидате који нису образовање стекли на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року од
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремена пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити
лично или поштом на горе наведену адресу.

15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник математике
са 90% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Петловачи
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено
лице које има одговарајуће образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019
и 6/2020) - наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајуће предмете, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из подтачке 2 овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба и да: има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона, да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању; доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање, злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); уверење
о држављанству Републике Србије, доказ о знању српског језика (односи се на кандидате који нису образовање
стекли на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве се
подносе у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремена пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити лично или поштом на горе наведену
адресу.

Наставник математике
са 90% радног времена, за рад у
матичној школи у Змињаку
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице које има одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019 и 6/2020) - наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајуће предмете, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из подтачке 2 овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба и да: има психичку, физичку и здравствену спо-

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАЈУР“
15353 Мајур, Светог Саве 4

Библиотекар
са 20% радног времена, на одређено
време ради замене запослене која у
школској 2020/2021. години обавља
послове помоћника директора, а
најкасније до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или са стеченим одговарајућим високим образовањем на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24. став
1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018),
треба да испуњава и услове предвиђене чланом 139 став 1
тачка 1., 2., 3., 4. и 5. и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС”, бр. 88/17, 27/2018
- други закони и 10/2019). Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: 1) оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 2) уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију не старије од 6 месеци); 3) извод из матичне
књиге рођених; 4) доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, који издаје надлежна полицијска управа; 5)
доказ о познавању српског језика (односи се на кандидате
који нису образовање стекли на српском језику) 6) краћа
биографија. Кандидат који буде изабран дужан је да пре
закључења уговора о раду достави лекарско уверење о
здравственој способности за рад са децом и ученицима,
не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима, који уђу у
ужи избор, вршиће Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака, а пре доношења
одлуке о избору. Пријаве се подносе у року од 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лично или
поштом на адресу: Основна школа „Мајур“, 15353 Мајур,
Светог Саве 4.
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Наука и образовање

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„НАДА МАТИЋ“

31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб
тел. 031/513-236

Ннаставник математике
за рад у издвојеном одељењу школе у
Гостиници
Наставник математике
на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана
Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана, за рад у
издвојеном одељењу у Гостиници
Помоћни радник
за рад у издвојеном одељењу у
Гостиници
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1)
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно- васпитни рад. Услови из овог става доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености ових услова саставни су део пријаве
на конкурс, осим доказа из тачке 2) који се прибавља пре
закључења уговора о раду. Наставник, васпитач и стручни
сарадник може да буде лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по происима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2)
овог става мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се може пронаћи на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са попуњеним
и одштампаним формиларом достављају Школи. Уз пријавни формулар доставља се следећа документација којом се
доказује испуњеност прописаних услова: диплома о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који имају
стечену диплому другог степена достављају и диплому са
основних академских студија), за радно место помоћног
радника сведочанство о завршеној основној школи; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не
старије од шест месеци); уверење о неосуђиваности (не
старије од шест месеци); личну биографију (CV). Доказ
о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Сви документи морају да буду
оригинали или оверене копије. Пријаве на конкурс се могу
поднети у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор за радна места наставника биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизовних тестова. Одлуку
о избору кандидата донеће конкурсна комисија након што
добије резултате психолошке процене кандидата, у року од
осам дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве
са доказима о испуњености услова предају се непосредно
у секретаријату школе или поштом на адресу ОШ „Нада
Матић“ Ужице, Хаџи Мелентијева бб, са назнаком „Конкурс
за пријем у радни однос __________“ (навести за које радно место се конкурише).

Бесплатна публикација о запошљавању

ГИМНАЗИЈА “СВЕТИ САВА”
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, замена
директора у првом мандату
Наставник италијанског језика
са 33% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020) и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гл. РС - Просветни гласник”
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019,
2/2020 и 3/2020); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
и непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом; да зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен
и одштампан пријавни формулар који кандидат преузима
са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених;
диплому о стеченом образовању (диплому о основним студијама и мастер студијама); уверење о неосуђиваности за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (не старије
од шест месеци) и писмени доказ (уверење) да је положио испит из српског језика одговарајуће високошколске
установе, којим потврђује да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, тј. српски језик, само уколико је
одговарајуће образовање стекао на страном језику. Документацију доставити у оригиналу или овереним копијама.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Гимназија
„Свети Сава” Пожега, 31210 Пожега, Вука Караџића 6 или
непосредно код секретара школе. Ближе информације се
могу добити на тел. бр. 031/714-062. Лекарско уверење
изабрани кандидат доставља при закључењу уговора о
раду. Својим конкурисањем потврђујете сагласност да Гимназија „Свети Сава“ Пожега може користити ваше личне
податке у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гл. РС“, бр. 87/2018) и др. важећим прописима, на
начин прописан законом и у мери колико је неопходно у
сврху спровођења овог конкурса.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ПОЖЕГИ
31210 Пожега, Вука Караџића 6

Наставник машинске групе предмета
на одређено радно време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
Наставник италијанског језика
са 16,50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс
спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора школе. Кандидати за наведена радна места треба да
испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да имају одговарајуће образовање из члана 140 став 1 тачка 1) и 2) Закона
о основама образовања и васпитања, као и да испуњава
услове прописане Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”,
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03,
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 8/119/13, 6/2014,
5/2015 - др. правилник, 8/2015 - др. правилник и 16/2015 др. правилник); да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,

одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 6. Кандидати поред тражене
документације достављају и кратку биографију. 7. Докази о
испуњености услова из тачака 5а) м в), г) и д) достављају
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 5б)
ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
Документација се доставља у оригиналима не старијим од
шест месеци или у овереним фотокопијама. 8. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
пријаве, пријаве нез доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом, неће
се разматрати. Пријаве се достављају у затвореној коверти,
лично или поштом на адресу: Техничка школа у Пожеги,
Вука Караџића 6.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВОЈИСЛАВ ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ”
31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

Наставник флауте
Наставник теоретске групе предмета
4 извршиоца
Наставник клавира
5 извршилаца
Наставник солфеђа
Наставник виолине
2 извршиоца
Наставник трубе
2 извршиоца
Наставник хармонике
3 извршиоца
Наставник гитаре
2 извршиоца
Корепетитор-клавирски сарадник
Наставник флауте
са 66% радног времена
Наставник соло певања
са 86% радног времена
Наставник кларинета
са 48% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат мора
испуњавати и посебне услове прописне у члану 139, 140 и
142 Закона о основама система образовање и васпитања
(„Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018- други закони,
10/2019 и 6/2020): 1) да има одговарајуће образовање; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачка 1), 3),
4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из
тачке 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Одговарајуће образовање има лице које је стекло одговарајуће
високо образовање предвиђено чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
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струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: а) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета,
б) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука уз претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање наставника прописано чланом
142 став 1 Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са европским системом
преноса бодова. Образовање из претходног става наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Ближи услови у погледу степена и
врсте образовања наставника за послове за које је конкурс
расписан предвиђени су чланом 2. Правилника о степену и
врсти образовања наставника у основној музичкој школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017,
9/2019, 1/2020 и 9/2020) и члановима 3 и 4 Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада култура, уметност и јавно информисање
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016,
2/2017, 9/2019 и 14/2020).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: 1. оверену фотокопију дипломе
о одговарајућем образовању; 2. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 3. уверење
о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 4. извод из казнене евиденције о неосуђиваности за горе наведена дела не
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију);
5. оригинал или оверена фотокопија потврде - уверења
одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије
и педагогије или оверена копија уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за оне који
ово образовање поседују); 6. доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; 7. доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) доставиће само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа.
Пријаве са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на
неодређено време за _____________ (навести радно место
за које се конкурише)”, слати на адресу школе: Музичка
школа „Војислав - Лале Стефановић”, Ужице, Трг Светог
Саве 8 или донети лично, радним даном од 8.00 до 12.00
часова у секретаријат школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”
31254 Костојевићи
тел. 031/3860-081

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена, односно за
17 часова седмично, за рад у матичној
школи
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидаттреба да испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег високог образовања, и то: на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. да испуњава услове
из чл. 142 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17), односно
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
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шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; кандидаттреба да испуњава услове
у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18и
11/19); 2. поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (доказ се доставља при закључењу уговора о раду); 3. неосуђиваност
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, нити за кривична дела насеље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дека против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом (доказује се
изводом из казнене евиденције, који прибавља кандидат у
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе); 4. поседовање држављанства Републике Србије;
5. знање језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи: 1)
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2) оверену фотокопију индекса или уверења високошколске установе о пложеним испитима из
педагогије и психологије или потврду, односно уверење
високошколске установе да кандидат испуњава услове из
члана 142 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања или оверени препис или оверену фотокопију
лиценце за рад наставника, васпитача или стручних сарадника; 3) доказ о држављанству Републике Србије (оверен
препис или оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); 4) доказ о знању језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто
се сматра да они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад); 5) уверење о неосуђиваности за наведена кривична дела (оргинал или оверену фотокопију), не
старије од 6 месеци; 6) извод из матичне књиге рођених
(оверену фотокопију или оригинал), 7) кратку биографију,
8) пријавни формулар. Лекарско уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о
раду. Образац пријаве под називом “Формулар за пријем у
радни однос у установи образовања и васпитања” кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве на конкурс
са потребном документацијом доставити на адресу школе:
Основна школа „Душан Јерковић”, 31254 Костојевићи или
предати непосредно у сектретаријату школе, са назнаком
„За конкурс “. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити
код секретара школе и преко телефона: 031/3860-081.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
ЗАПАДНА СРБИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Оглас објављен у публикацији „Послови” бр. 900 од
23.09.2020. године, поништава се за радно место:
наставник у звању предавача за ужу научну, односно стручну област Примењена физика.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 062/882-5735

1) Наставник електротехничке групе
предмета, смер мехатроника
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2) Наставник металуршке групе
предмета
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 4 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС
РС, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење), пријављени кандидати треба да испуњавају и услове из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020). а)
кандидат пријављен за радно место наставника мора да има

одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и врсту стручне
спреме прописану: за радно место под редним бројем 1: у
складу са чланом 3 став 1 Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
мастаоникп у стручним школама у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС - Просветни гласник РС”, бр.
8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020 и
14/2020) -за радна места наставника електротехничке групе предмета- смер мехатроника; за радно место под редним бројем 2: у складу са чланом 5 став 1 тачка 59) Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Геологија, рударство и металургија (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 19/2015 и
8/2017) - за радно место наставника металуршке групе предмета; б) да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) и д) достављају
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б)
ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз
пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију и CV (радна
биографија) у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Документација се доставља у оригиналима не старијим
од шест месеци или у овереним фотокопијама и не враћа се
кандидатима. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са
неовереном документацијом, неће се разматрати. Приаве
доставити на адресу: Техничка школа, Трг Светог Саве 34,
31000 Ужице са назнаком: „Пријава за конкурс за радно
место под бројем ________________“ (на цртици навести
број). Информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 062/882-5735.

ВАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”
14226 Јабучје, Јабучје бб
тел. 014/434-014

Спремачица
са 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), испуњава и посебне услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.
гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон 10/2019, 27/2018
- др. Закон и 6/2020): стечен трећи или четврти степен
стручне спреме; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечанства и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену санкцијуи за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављансто Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларем на званичној интернет страници Министарства просвете доставља школи, а уз то и: доказ о
одговарајућем образовању (оверен препис или оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању), уколико
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
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ске установе (оригинал или оверена фотокопија); извод
из матичне књиге рођених са холограмом, не старије од
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); уверење или потврда о неосуђиваности за горе наведена
кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); уверење о
психичкој и здрвственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс треба да садржи и податке
о кандидату (име и презиме, адреса, пребивалишта или
боравишта, контакт телефон), радно место на које кандидат конкурише. Кандидати који испуњавају услове за оглашено радно место, а чије су пријаве благовремене, потпуне
и уз које су приложени сви потребни докази и који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поспупака. Одлуку о избору кандидата обавиће се
у просторијама ОШ „Димитрије Туцовић” у Јабучју, с тим
што ће кандидати о датуму и времену разговора бити обавештени на адресу односно број контак телефона који су
навели у пријавама. Пријаве са доказима о испуњености
услова предати непосредно у секретаријату школе или
послати на следећу адресу: Основна школа „Димитрије
Туцовић”, Јабучје бб, 14226 Јабучје. Пријаве се предају у
затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на радном месту спремачице”.

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“
14252 Ваљевска Каменица
тел. 014/254-755, 014/254-558

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 20%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат за наведено радно место може бити
примљен у радни однос ако испуњава услове из чл. 139
ЗОСОВ: да има одговарајуће образовање, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20 и
8/20) и чл. 140 ЗОСОВ, стечено: на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне студије) или на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик - образовно-васпитни рад се оставрује на српском језику. Кандидати треба да доставе: радну биографију; одштампан и попуњен
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС;
оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању:
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; извод из казнене евиденције као доказ о
неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није
утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа, (не старије од 6 месеци). Доказ о
познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику, а доказ треба да буде издат од стране високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената
(оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које се
подносе морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран на
конкурсу, доставиће уверење о здравственој способности
пре закључења уговора о раду (не старије од шест месеци).
Пријаве са потребном документацијом доставити лично
или поштом, на горе наведену адресу школе, са назнаком:
„Пријава на конкурс“.

Бесплатна публикација о запошљавању

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“
14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

Наставник групе предмета електроструке
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама-наставник групе предмета електроструке, испуњеност услова по
прописима Закона о раду као и услова из члана 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, а
потрбну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Документација потребна
за конкурс: оверена копија дипломе о стеченом образовању; уверење да кандидат није осуђиван-оригинал или
оверену копију; уверење о држављанству - оригинал или
оверену копију; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену копију; кратак CV кандидата, а доказ о
поседовању психичке, физичке и здраствене способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака у складу
са чланом 154 Закона о основама система образовања и
васпитања, по распореду који утврди школа у сарадњи са
Националном службом за запошљавање о чему ће кандидат бити благовремено обавештен. Кандидат мора знати
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у
радни однос достављају се на адресу: Техничка школа „Уб“
у Убу, Вука Караџића 15, 14210 Уб, са назнаком ”За конкурс
- наставник групе предмета електроструке”.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК ЂОРЂЕ ЛАЗАРЕВИЋ“
Власина, Округлица бб
17530 Сурдулица
тел. 064/885-8806

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника
са функције директора
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - VII
степен стручне спреме; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати за радно место наставника разредне наставе треба
да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих
докумената: попуњен пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства и да га заједно са
потребном документацијом доставе школи у року од осам
дана од дана објављивања конкурса; диплому; уверење о
држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; краћу биографију; доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима прибавља кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
са потребном документацијом доставити: ОШ „Академик
Ђорђе Лазаревић“ Власина, Округлица бб. За све додатне
информације обратите се секретару школе на број телефона: 064/885-8806. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ПОЉОПРИВРЕДНО ШУМАРСКА
ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб
тел. 017/815-051

Професор физике
на одређено време до повратка радника
са функције, са 30% радног времена
УСЛОВ: завршен физички факултет, звање дипломирани
физичар; мастер физичар.

Професор хемије
на одређено време до повратка радника
са функције, са 45% радног времена
УСЛОВ: завршен хемијски факултет, звање дипломирани
хемичар; мастер хемичар.

Професор ветеринарске групе предмета
на одређено време, до повратка радника
са функције
УСЛОВ: завршен ветеринарски факултет, звање доктор
ветеринарске медицине, мастер ветеринар.

Професор - обука вожње трактора
на одређено време до краја школске
године, 31.08.2021, са 42,31% радног
времена
УСЛОВ: завршен пољопривредни факултет, звање пољопривредни инжењер и положен специјалистички испит за моторна
возила-инструктора.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове прописане
члановима 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 10/2019 и 6/2020), и то: да поседује одговарајуће
образовање за наставника у складу с одредбама чл. 139,
140, 141 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручној школи, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међуна родним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из
става 1 тач. 1, 3, 5 овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана прибавља се
пре закључења уговора о раду. Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: диплому или уверење о
стеченом образовању- оригинал или оверену фотокопију,
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену
копију, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) - оригинал или оверену копију, доказ да
кандидат није осуђен правноснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. /2017, 10/2019 и 6/2020), и то: уверење суда да
против кандидата није покренута истрага, односно да се не
води кривични поступак (не старије од 6 месеци) - оригинал или оверену копију, уверење из казнене евиденције о
неосуђиваности (не старије од 6 месеци) - оригинал или
оверену копију, доказ о познавању српског језика и језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику. Лекарско
уверење, као доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, тј. доказе
о испуњености услова, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи (поштом или лично) на
горе наведену адресу, са назнаком: „Конкурс за пријем у
радни однос на одређено време (не отварати)”, односно са
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на одређено
време (не отварати)”. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Докази о испуњавању услова предвиђених овим огласом, ако нису оригинални, него
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фотокопије или преписи, морају бити оверени у складу са
Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени галасник РС”, број: 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир приликом
доношења одлуке о избору кандидата по овом конкурсу.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе. Контакт телефон: 017-815-051.

складу са Законом и овим конкурсом. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава
се може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурсну комисију“ и назначити за које радно место
се конкурише. Информације о конкурсу могу се добити
телефоном: 013/289-1130.

којима кандидат доказује да испуњава услове за избор у
складу са Законом и овим конкурсом. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава
се може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурсну комисију“. Информације о конкурсу могу се
добити телефоном на број: 019/442-416.

ВРШАЦ

ЗАЈЕЧАР

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБА НЕШИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”

26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79

Наставник историје
са 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 даље: Закон) и важећим Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013” 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), и
то: да има високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије, и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, уз завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, као и високо
образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и да за њега није утврђено дискриминаторно
понашање, у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона;
да има држављанство Републике Србије и да зна српски
језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована решењем
директора.
ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на пријавном формулару који се преузима са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
уз који се доставља потребна документација, односно
докази о испуњености услова за избор кандидата, и то:
доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена
фотокопија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ); доказ да кандидат
има држављанство Републике Србије (уверење, не старије од шест месеци); доказ о познавању српског језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад - доставља само кандидат који није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење или други
документ којим се доказује да је испит из српског језика
положен по програму одговарајуће високошколске установе). Напомена: доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Осим
наведеног, кандидати достављају и остала документа од
значаја за одлучивање, и то: извод из матичне књиге
рођених (на обрасцу са трајном важношћу - фотокопија
или оригинал) и краћу радну биографију. По завршетку
конкурса примљена документација се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом сматра се пријава која је
поднета у року утврђеном у конкурсу, као и пријава која
је предата препорученом поштом, у ком случају се као
дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а када последњи дан за подношење пријаве пада
у недељу или дане државног празника, рок за пријаву
помера се за следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра пријава која у прилогу садржи документа
којима кандидат доказује да испуњава услове за избор у
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18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-822

19000 Зајечар, Доситејева 2

Наставник рачунарства и информатике
са 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (замена запосленог који је
именован на функцију директора)
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове прописане
члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020 - даље: Закон) и важећим
Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016,
2/2017 и 3/2017), и то: да има високо образовање стечено
на студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, уз завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, као и високо
образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није
утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139
став 1 тачка 3) Закона; да има држављанство Републике
Србије и да зна српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса на пријавном формулару
који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који
се доставља потребна документација, односно докази о
испуњености услова за избор кандидата, и то: доказ о
стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија
дипломе); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) Закона и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС, не старији од 30
дана); доказ да кандидат има држављанство Републике
Србије (уверење, не старије од шест месеци); доказ о
познавању српског језика, као језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад - доставља само кандидат који
није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење или други документ којим се доказује да је испит
из српског језика положен по програму одговарајуће
високошколске установе). Напомена: доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности (лекарско уверење)
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Осим наведеног, кандидати достављају и остала документа од значаја за одлучивање, и то извод из
матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном важношћу
- фотокопија или оригинал) и краћу радну биографију. По
завршетку конкурса примљена документација се не враћа
кандидатима. Благовременом пријавом сматра се пријава
која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и пријава која је предата препорученом поштом, у ком случају
се као дан пријема рачуна дан када је пошта примила
пошиљку, а када последњи дан за подношење пријаве пада у недељу или дане државног празника, рок за
пријаву помера се за следећи радни дан, док се потпуном
пријавом сматра пријава која у прилогу садржи документа

Андрагошки асистент
са 66% радног времена, на одређено
време до краја школске 2020/2021.
године
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос из
члана 24. став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17,
95/18-аутентично тумачење, кандидат треба да испуњава и
услове утврђене у члану 139 и 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 - др. закон, 10/19, 6/20) и Правилником о педагошком
асистенту и андрагошком асистенту („Службени гласник
РС”, број 87/19): 1) да има одговарајуће образовање и то:
да поседује IV степен стручне спреме и савладан програм
обуке “Интегрални програм обуке за остваривање програма функционалног основног образовања одрслих”, Према
правилнику о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и
андрагошких асистената за остваривање наставног плана
и програма основног образовања одраслих (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 13/13 и 18/13), у супротном,
кандидат је дужан да достави доказ о савладаном програму
обуке у року од 6 месеци од дана пријема у радни однос. 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: попуњен пријавни формулар са званичне интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кратка биографија, оверена фотокопија дипломе
или сведочанства о завршеној средњој школи, доказ о
савладаном програму обуке (оверена фотокопија), извод
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или
оверена фотокопија), уверење о држављанству не старије
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), уверење
МУП-а о неосуђиваности не старије од 3 месеца (оригинал
или оверена фотокопија). Уколико кандидат није стекао
образовање на српском језику доставља доказ (уверење
или потврду) одговарајуће високошколске установе да је
положио испит из српског језика. Попуњени пријавни формулар са документацијом о испуњености услова достављају
школи најкасније у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и који испуњавају услове за оглашени посао, упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање о
чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона
које су навели у својим пријавама. Разговор с кандидатима
ће се обавити у просторијама школе, а кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на контакт телефоне које
су навели у својим пријавама. Доказ о здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом доставити поштом или лично на адресу:
Основна школа “Митрополит Михаило” Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За конкурс за андрагошког асистента”.

Наставник предметне наставе француски језик
са 55,55% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запослене
преко 60 дана (одсуство са рада ради
неге детета, одсуство са рада ради
посебне неге детета)
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Наука и образовање
УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду за заснивање радног односа кандидат мора да испуњава посебне
услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17, 27/18 - др.
закон, 10/19, 6/20) и то: 1) да има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 88/17, 27/18 - др. закон 10/19, 6/20) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни
гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17
и 13/18, 11/19, 2/20, 8/20); 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази
који се прилажу уз пријаву на конкурс: Попуњен пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (уписати број телефона за контакт), оверена копија дипломе или уверења о
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија),
уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), уверење МУП-а о неосуђиваности не старије од 3 месеца (оригинал или оверена
фотокопија). Уколико кандидат није стекао образовање
на српском језику доставља доказ (уверење или потврду)
одговарајуће високошколске установе да је положио испит
из српског језика. Кандидати чије су пријаве благовремене,
потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају услове за оглашени посао, упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за запошљавање о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона које су навели
у својим пријавама. Разговор с кандидатима ће се обавити
у просторијама школе, а кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на контакт телефоне које су навели
у својим пријавама. Доказ о здравственој способности за
рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Поднета документација са пријемним
формуларом се не враћа кандидатима. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити у року од 8
дана од дана објављивања поштом или лично у затвореној
коверти на адресу: Основна школа “Митрополит Михаило”
Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са
назнаком „За конкурс”.

Наставник предметне наставе - српски
језик
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (боловање)
УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду за заснивање радног односа кандидат мора да испуњава посебне
услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17, 27/18 - др.
закон, 10/19, 6/20) и то: 1) да има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 88/17, 27/18 - др. закон 10/19, 6/20) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни
гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17
и 13/18, 11/19, 2/20, 8/20); 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази
који се прилажу уз пријаву на конкурс: попуњен пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (уписати број телефона за контакт), оверена копија дипломе или уверења о
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија),
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уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), уверење МУП-а о неосуђиваности не старије од 3 месеца (оригинал или оверена
фотокопија). Уколико кандидат није стекао образовање
на српском језику доставља доказ (уверење или потврду)
одговарајуће високошколске установе да је положио испит
из српског језика. Кандидати чије су пријаве благовремене,
потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају услове за оглашени посао, упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за запошљавање о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона које су навели
у својим пријавама. Разговор с кандидатима ће се обавити
у просторијама школе, а кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на контакт телефоне које су навели
у својим пријавама. Доказ о здравственој способности за
рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Поднета документација са пријемним
формуларом се не враћа кандидатима. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити у року од 8
дана од дана објављивања поштом или лично у затвореној
коверти на адресу: Основна школа “Митрополит Михаило”
Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са
назнаком „За конкурс”.

ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 5

Наставник преметне наставе за предмет
рачунарство и информатика
са 77,78% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (замена директора школе
за време трајања мандата)
Наставник предметне наставе за предмет
математика
са 22, 22% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (замена директора школе
за време трајања мандата)
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане члановима 139 и 140 и 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 и 102019 - даље: Закон) и важећим Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС
- Просветни гласник, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017,
13/2018 и 7/2019, 2/2020, 3/2020 и 14/2020), односно да има
одговарајуће образовање - високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије,
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, уз завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, као и високо образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139 Став 1. Тачка 3) Закона; да има
држављанство Републике Србије и да зна српски језик, на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса на пријавном формулару који
се преузима са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља
потребна документација, односно докази о испуњености
услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе);
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1тачка 3) Закона и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (потврда, уверење или други документ издат од
стране МУП-а РС - не старији од 30 дана); доказ да кан-

дидат има држављанство Републике Србије (уверење - не
старије од шест месеци); доказ о познавању српског језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад - доставља само кандидат који није стекао образовање
на српском језику (потврда, уверење или други документ
којим се доказује да је испит из српског језика положен по
програму одговарајуће високошколске установе). Напомена: доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Осим наведеног, кандидати
достављају и остала документа од значаја за одлучивање,
и то извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном важношћу - фотокопија или оригинал) и краћу радну
биографију. По завршетку конкурса примљена документација се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом
сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и пријава која је предата препорученом поштом,
у ком случају се као дан пријема рачуна дан када је пошта
примила пошиљку, а када последњи дан за подношење
пријаве пада у недељу или дане државног празника, рок за
пријаву помера се за следећи радни дан, док се потпуном
пријавом сматра пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове за избор
у складу са Законом и овим конкурсом. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се
може поднети у просторијама школе сваког радног дана од
12.00 до 13.00 часова или предати препорученом поштом
на адресу: Гимназија Зајечар, Кнегиње Љубице 5, 19000
Зајечар, са назнаком “За конкурсну комисију”. Информације
о конкурсу могу се добити телефоном на број: 019/422-564,
као и путем електронске поште: gimnazija1836@gmail.com.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“
Зрењанин, Народне омладине 16
тел. 023/589-020
e-mail: maj9.skola@beotel.rs

Наставник предметне наставе у
посебним условима - италијански језик
као обавезни наставни предмет (у
другом циклусу основног образовања и
васпитања), са 20% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни услови за радно место наставник предметне наставе
у посебним условима - предмета италијански језик као
обавезни наставни предмет (у другом циклусу основног
образовања и васпитања): кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су
прописани чланом 5 ст. 2-5 Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју
и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је: 1. професор одговарајућег страног језика; 2. дипломирани филолог, односно
професор језика и књижевности; 3. мастер филолог; 4.
мастер професор језика и књижевности; 5. дипломирани дефектолог, уз поседовање знања језика најмање на
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нивоу Б1 (Заједничког европског оквира); 6. мастер дефектолог, уз поседовање знања језика најмање на нивоу Б1
(Заједничког европског оквира). Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тач. 1-4 морају савладати програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног
сарадника - приправника који садржи и посебан део програма који се односи на оспособљеност за рад са децом
и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом.
Ниво знања Б1 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом
за Б1 ниво знања језика (Заједничког европског оквира),
а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке
и технолошког развоја. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом
одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују
високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању првог степена. Када је образовање стечено
у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања
која је прописана чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења
министра надлежног за послове образовања и васпитања
којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања). Када је
образовање стечено у иностранству, кандидат доставља
и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања); 3. оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном одговарајућем испиту на
некој од филолошких катедри универзитета у Србији или
међународно признатом исправом за Б1 ниво знања језика (Заједничког европског оквира) и документа Министарства просвете, науке и технолошког развоја којим је
утврђена ваљаност уверења, односно међународно признате исправе; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; 6. оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој или
високој стручној спреми на српском језику или оверену
фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене
фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на
оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај“ Зрењанин, Народне
омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у
просторијама школе, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон
и адресу за пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за правне,
кадровске и административне послове - административни
радник. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и
непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који
испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико
кандидат не дође на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на
конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са
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листе у року од 15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима које
се када постане коначно оглашава на званичној интернет
страници Министарства надлежног за послове просвете.
Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину, сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће
комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“
Зрењанин, Народне омладине 16
тел. 023/589-020
e-mail: maj9.skola@beotel.rs

1. Наставник предметне наставе у
подручју рада Машинство и обрада
метала - предмет Основе машинства
са 10% радног времена, предмет
Технологија рада са 40% радног
времена и предмет Материјали и обрада
метала са 20% радног времена
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
одељењским старешинством, у посебним
условима
2. Наставник практичне наставе у
подручју рада Машинство и обрада
метала
са одељењским старешинством у
посебним условима, са 20% радног
времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 и чланом 141 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) које је стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука уз претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) које је стечено
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 3) које је стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или лице које је стекло више образовање;
4) завршавањем одговарајућег средњег образовања и
полагањем специјалистичког, односно мајсторског испита
и које има петогодишње радно искуство у струци стечено
после специјалистичког, односно мајсторског испита; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Додатни услови за радно место наставник предметне
наставе са одељењским старешинством у посебним условима - у подручју рада Машинство и обрада метала - Основе машинства, Технологија рада и Материјали и обрада
метала: кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 5. тч. 2,
4, 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16
и 14/20), односно да је:
За предмет Основе машинства: 1. дипломирани инжењер
машинства; 2. професор машинства, 3. дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тач. 1 и 2 морају поседовати стручну дефектолошку
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

За предмет Материјали и обрада метала: 1. дипломирани инжењер технологије - група неорганско-технолошка;
2. дипломирани инжењер машинства; 3. професор машинства; 4. дипломирани инжењер металургије, 5. дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала. Наставници, поред
стручне спреме предвиђене у тч. 1. до 4. морају поседовати
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему
дипломираног дефектолога.
За предмет Технологија рада: 1. дипломирани инжењер
машинства; 2. инжењер машинства; 3. професор машинства
дипломирани дефектолог; 4.дипломирани педагог општетехничког образовања, 5. дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада
метала.
Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тач. 1 до
4 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност
или стручну спрему дипломираног дефектолога. Додатни
услови за радно место наставник практичне наставе са
одељењским старешинством у посебним условима - у подручју рада Машинство и обрада метала: Кандидат треба
да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 5. тачка 6. Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама за ученике лако
ментално ометене у развоју (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16 и 14/20), односно да је: 1. дипломирани дефектолог - олигофренолог са
савладаним програмом методике машинства и обраде
метала; 2. дипломирани инжењер машинства; 3. професор
машинства; 4. инжењер машинства; 5. дипломирани педагог општег образовања; 6. виши стручни радник металске
струке; 7. наставник практичне наставе металске струке; 8.
наставник општетехничког образовања; 9. лемилац, бравар, лимар, аутолимар, ковач, пресер, заваривач и аутомеханичар, са положеним специјалистичким испитом. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тч. 2 до 8 морају
имати стечено и најмање средње образовање за одговарајући образовни профил. Наставници практичне наставе, поред предвиђене стручне спреме морају поседовати
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему
дипломираног дефектолога. Приликом пријављивања на
конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом
одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а
врста образовања не одговара врсти образовања која је
прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања
и васпитања којим се утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања). Када је
образовање стечено у систему војног школства, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање стечено у
иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања); 3.
оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособљености за рад са децом и ученицима са
сметњама у развоју и инвалидитетом односно оригинал
или оверену фотокопију уверења о поседовању стручне
дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију
дипломе односно уверења о поседовању стручне спреме
дипломираног дефектолога, уколико није дипломирани
дефектолог; 4. оригинал или оверену фотокопију Уверења
из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова;
5. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 6. оверену фотокопију дипломе или
уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној
спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде
којом се доказује да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе - за доказ
о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар
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и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати
достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај”
Зрењанин, Народне омладине број 16, 23000 Зрењанин,
путем поште или лично у просторијама школе, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање (публикација „Послови”). У
пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и адресу за пријем поште. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија
ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су изабрани у
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је
пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву
одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима
које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс, те ће
комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“
Зрењанин, Народне омладине 16
тел 023/589-020
e-mail: maj9.skola@beotel.rs

Наставник практичне наставе у посебним
условима у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са чланом 141 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања и чланом 9 тачка 8 Правилника
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама за ученике лако
ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16 и 14/20), стечено средње образовање и положен специјалистички, односно мајсторски испит - кувар са положеним специјалистичким испитом, складиштар или продавац са положеним
специјалистичким испитом и петогодишње радно искуство
у струци стечено после специјалистичког, односно мајсторског испита као и поседовање стручне дефектолошке оспособљености или стручне спреме дипломираног дефектолога; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је
дужан да достави: 1. попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособљености за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, односно
оригинал или оверену фотокопију уверења о поседовању
стручне дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију дипломе, односно уверења о поседовању стручне
спреме дипломираног дефектолога; 4. оригинал или оверену фотокопију потврде о петогодишњем радном искуству у
струци стеченом после специјалистичког, односно мајсторског испита; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења
из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова;
6. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 7. оверену фотокопију дипломе или
уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној
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спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде
којом се доказује да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе - за доказ
о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар
и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати
достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај“
Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем
поште или лично у просторијама школе, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне
службе за запошљавање (публикација „Послови”). У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт
телефон и адресу за пријем поште. За давање обавештења
о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за правне,
кадровске и административне послове - административни
радник. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос. Уколико канидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима које се када постане коначно оглашава на
званичној интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор
у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“
Зрењанин, Народне омладине 16
тел. 023/589-020
e-mail: maj9.skola@beotel.rs

Дефектолог - наставник са одељењским
старешинством у посебним условима разредна настава
у другом образовном циклусу,
са 65% радног времена
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и
васпитања које је стекао: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета,
2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни
услови за радно место дефектолог - наставник са одељењским старешинством у посебним условима - разредна настава у другом образовном циклусу: Кандидат треба да
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања
који су прописани чланом 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у

основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018
и 6/2020), односно да је: 1. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом ментално ометеном у развоју; 2. дипломирани дефектолог - олигофренолог; 3. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; 4.
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; 5. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; 6. дипломирани
дефектолог - сурдоаудиолог; 7. дипломирани дефектолог
одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 8. наставник дефектолог одсека (групе или смера) за
рад са лицима оштећеног слуха; 9. мастер дефектолог, који
је на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и
наглувих особа; 10. дипломирани дефектолог - мастер, који
је на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и
наглувих особа; 11. мастер дефектолог, који је на основним
односно мастер академским студијама завршио модул
сметње и поремећаји слуха, 12. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног вида; 13.
дипломирани дефектолог - тифлолог; 14. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са оштећењем вида; 15. дипломирани дефектолог мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са оштећењем вида; 16. мастер дефектолог, који је
на основним, односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји вида; 17. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалидним
лицима; 18. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 19. дипломирани дефектолог - мастер, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 20. мастер дефектолог, који је на
основним, односно мастер академским студијама завршио
модул моторичке сметње и поремећаји; 21. дипломирани
дефектолог - мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање; 22. мастер
дефектолог, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм за специјалног едукатора; 23.
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог
степена. Када је образовање стечено у некој од република
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна
2006. године или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 1. Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање стечено у
систему војног школства, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 2.Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања). 3. Оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5.
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из
српског језика са методиком по програму одговарајуће
високошколске установе - за доказ о знању српског језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења угово-
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ра о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене
фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на
оглашено радно место, кандидати достављају на адресу:
Основна и средња школа „9. мај” Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у просторијама школе, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. У пријави на конкурс
кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и адресу за пријем поште. За давање обавештења о конкурсу
задужена је Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске
и административне послове - административни радник.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају
конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана од
дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у
заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“
Зрењанин, Народне омладине 16
тел 023/589-020
e-mail: maj9.skola@beotel.rs

Дефектолог - наставник у посебним
условима, корективно-стимулативне
вежбе - вежбе реедукације
психомоторике
са 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и
васпитања стечено: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета,
2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни услови за радно место дефектолог - наставник у посебним условима - корективно стимулативне вежбе - вежбе реедукације психомоторике: кандидат треба да испуњава услове у
погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 7 став 4 тачка 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020),
односно да је: 1. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом ментално ометеном у развоју, 2. дипломирани дефектолог - олигофренолог; 3. мастер дефекто-
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лог, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са тешкоћама у менталном развоју; 4. дипломирани
дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју;
5. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
телесно инвалидним лицима; 6. мастер дефектолог, који је
на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 7. дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са моторичким поремећајима; 8. мастер дефектолог,
који је на основним односно мастер академским студијама
завршио модул моторичке сметње и поремећаји; 9. мастер
дефектолог, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора
за вишеструку ометеност; 10. дипломирани дефектолог мастер који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног рехабилитатора за
вишеструку ометеност; 11. дипломирани дефектолог - мастер који је на основним академским студијама завршио
смер вишеструка ометеност; 12. дипломирани дефектолог
- мастер који је на основним академским студијама завршио
смер инклузивно образовање; 13. мастер дефектолог, који
је на основним односно мастер академским студијама завршио модул сензомоторичке сметње и поремећаји; 14. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом
оштећеног вида, 15. дипломирани дефектолог - тифлолог;
16. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација особа са оштећењем вида; 17. дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација
и рехабилитација особа са оштећењем вида; 18. мастер
дефектолог, који је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји вида;
19. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
децом оштећеног слуха; 20. дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог; 21. дипломирани дефектолог одсека (групе
или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 22. наставник дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима
оштећеног слуха; 23. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа; 24. дипломирани дефектолог - мастер, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа; 25. мастер дефектолог, који је на основним,
односно мастер академским студијама завршио модул
сметње и поремећаји слуха. Приликом пријављивања на
конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2.
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој од
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до
16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста
образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 1. Закона о
основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање стечено у
иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања). 3.
Оригинал или оверену фотокопију Уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења
о завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на
српском језику или оверену фотокопију потврде којом се
доказује да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре

закључења уговора о раду. Пријавни формулар и важеће,
односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за пријем у
радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај“ Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште
или лично у просторијама школе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе
за запошљавање (лист „Послови”). У пријави на конкурс
кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и адресу за пријем поште. За давање обавештења о конкурсу
задужена је Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске
и административне послове - административни радник.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају
конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана од
дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у
заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“
Зрењанин, Народне омладине 16
тел 023/589-020
e-mail: maj9.skola@beotel.rs

Наставник предметне наставе
у посебним условима - предмет
Италијански језик као обавезни
наставни предмет
у другом циклусу основног образовања
и васпитања, са 70% радног времена, на
неодређено време
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос: 1. да
има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања, стечено: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије):
студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Додатни услови за радно место наставник предметне наставе у послебним условима-предмета италијански
језик као обавезни наставни предмет (у другом циклусу
основног образовања и васпитања): кандидат треба да
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања
који су прописани чланом 5. ст. 2-5. Правилника о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју
и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је: 1. професор одгова-
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рајућег страног језика; 2. дипломирани филолог, односно
професор језика и књижевности; 3. мастер филолог; 4.
мастер професор језика и књижевности; 5. дипломирани
дефектолог, уз поседовање знања језика најмање на нивоу
Б1 (Заједничког европског оквира); 6. мастер дефектолог,
уз поседовање знања језика најмање на нивоу Б1 (Заједничког европског оквира). Наставници, поред стручне
спреме предвиђене у тач. 1-4. морају савладати програм
увођења у посао наставника, васпитача и стручног сарадника - приправника који садржи и посебан део програма
који се односи на оспособљеност за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом. Ниво знања
Б1 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији
или међународно признатом исправом за Б1 ниво знања
језика (Заједничког европског оквира), а чију ваљаност
утврђује Министарство просвете, науке и технолошког
развоја. Приликом пријављивања на конкурс кандидат
је дужан да достави: 1. попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог
степена. Када је образовање стечено у некој од република
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна
2006. године или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено
у систему војног школства, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 2. Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања); 3. оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији
или међународно признатом исправом за Б1 ниво знања
језика (Заједничког европског оквира), и документа Министарства просвете, науке и технолошког развоја којим је
утврђена ваљаност уверења односно међународно признате исправе; 4. оригинал или оверену фотокопију Уверења
из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова;
5. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 6. оверену фотокопију дипломе или
уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној
спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде
којом се доказује да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе - за доказ
о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар
и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати
достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај“
Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем
поште или лично у просторијама школе, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе
контакт телефон и адресу за пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт
за правне, кадровске и административне послове - административни радник. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем
у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
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повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у
року од 15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се када постане
коначно оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за послове просвете. Уколико кандидат
не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је
повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву
одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“
Зрењанин, Народне омладине 16
тел 023/589-020
e-mail: maj9.skola@beotel.rs

1. Дефектолог - наставник у
комбинованом одељењу од четири
разреда у посебним условима - разредна
настава у првом образовном циклусу са
одељењским старешинством
са 85% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
2. Дефектолог - наставник у посебним
условима, корективно-стимулативне
вежбе - вежбе реедукације
психомоторике - подршка
са 15% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће образовање у складу
са 140 Закона о основама система образовања и васпитања
које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије): студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета,
2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни услови за радно место дефектолог - наставник у посебним условима- корективно стимулативне вежбе - вежбе реедукације
психомоторике: кандидат треба да испуњава услове у
погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 7. став 4. тачка 3. Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018
и 6/2020), односно да је: 1. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом ментално ометеном у развоју, 2. дипломирани дефектолог - олигофренолог; 3. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; 4.
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; 5. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима; 6. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са моторичким поремећајима; 7. дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 8. мастер
дефектолог, који је на основним односно мастер академским студијама завршио модул моторичке сметње и поремећаји; 9. мастер дефектолог, који је на основним академ-

ским студијама завршио студијски програм за специјалног
рехабилитатора за вишеструку ометеност; 10. дипломирани дефектолог - мастер који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 11. дипломирани
дефектолог - мастер који је на основним академским студијама завршио смер вишеструка ометеност; 12. дипломирани дефектолог - мастер који је на основним академским
студијама завршио смер инклузивно образовање; 13. мастер дефектолог, који је на основним односно мастер академским студијама завршио модул сензомоторичке сметње
и поремећаји; 14. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног вида, 15. дипломирани
дефектолог - тифлолог; 16. мастер дефектолог, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
оштећењем вида; 17. дипломирани дефектолог - мастер,
који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са оштећењем вида; 18. мастер дефектолог, који је
на основним, односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји вида; 19. професор,
односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; 20. дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог;
21. дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за
рад са лицима оштећеног слуха; 22. наставник дефектолог
одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 23. мастер дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација
и рехабилитација глувих и наглувих особа; 24. дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација
и рехабилитација глувих и наглувих особа; 25. мастер
дефектолог, који је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји слуха.
Додатни услови за радно место дефектолог-наставник у
комбинованом одељењу од четири разреда у посебним
условима - разредна настава у првом образовном циклусу,
са одељењским старешинством: кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су
прописани чланом 3. и чланом 4. Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и
инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
17/2018 и 6/2020), односно да је: 1. професор, односно
дипломирани дефектолог за рад са децом ментално ометеном у развоју; 2. дипломирани дефектолог - олигофренолог; 3. мастер дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација
и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју;
4. дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у
менталном развоју; 5. професор, односно дипломирани
дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; 6. дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог; 7. дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 8. наставник дефектолог одсека (групе или
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 9. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
глувих и наглувих особа; 10. дипломирани дефектолог мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
глувих и наглувих особа; 11. мастер дефектолог, који је на
основним односно мастер академским студијама завршио
модул сметње и поремећаји слуха, 12. професор, односно
дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног вида;
13. дипломирани дефектолог - тифлолог; 14. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са оштећењем вида; 15. дипломирани дефектолог мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са оштећењем вида; 16. мастер дефектолог, који је
на основним, односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји вида; 17. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалидним
лицима; 18. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 19. дипломирани дефектолог - мастер, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 20. мастер дефектолог, који је на
основним, односно мастер академским студијама завршио
модул моторичке сметње и поремећаји; 21. дипломирани
дефектолог - мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање; 22. мастер
дефектолог, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм за специјалног едукатора; 23.
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; 24. професор разредне наставе; 25. професор педагогије са претходно завршеном педагошком
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академијом или учитељском школом; 26. професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 27. мастер
учитељ; 28. дипломирани учитељ - мастер; 29. професор
разредне наставе и ликовне културе за основну школу.
Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да
достави: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по
прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе
о стеченом високом образовању првог степена. Када је
образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у
Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти
образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став
1. Закона о основама система образовања и васпитања).
Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања
и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу
стеченог образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања). 3.
Оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења
о завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на
српском језику или оверену фотокопију потврде којом се
доказује да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад-за радно место дефектолог - наставник у посебним
условима - корективно стимулативне вежбе - вежбе реедукације психомоторике; 6. оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању на српском
језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да
је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
- за радно место дефектолог - наставник у комбинованом
одељењу од четири разреда у посебним условима - са
одељењским старешинством (разредна настава). Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на
оглашено радно место, кандидати достављају на адресу:
Основна и средња школа „9. мај” Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у просторијама школе, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. У пријави на конкурс
кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и адресу за пријем поште. За давање обавештења о конкурсу
задужена је Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске
и административне послове - административни радник.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају
конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана од
дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у
заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.
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Дефектолог - наставник у комбинованом
одељењу од четири разреда у посебним
условима
на мађарском наставном језику разредна настава у првом образовном
циклусу, са одељењским старешинством
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос: 1. да
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања које је
стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике
Србије; 5. зна српски језик и мађарски језик као језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни услови за
радно место дефектолог - наставник у комбинованом
одељењу од четири разреда у посебним условима - на
мађарском наставном језику - разредна настава у првом
образовном циклусу-са одељењским старешинством: кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте
образовања који су прописани чланом 3. и чланом 4. Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), одосно да је: 1.
професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
децом ментално ометеном у развоју; 2. дипломирани дефектолог - олигофренолог; 3. мастер дефектолог, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; 4. дипломирани дефектолог мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са тешкоћама у менталном развоју; 5. професор,
односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; 6. дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог; 7.
дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад
са лицима оштећеног слуха; 8. наставник дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 9.
мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација глувих и наглувих особа; 10. дипломирани
дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација глувих и наглувих особа; 11. мастер дефектолог, који је на основним односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји слуха, 12. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом
оштећеног вида; 13. дипломирани дефектолог - тифлолог;
14. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација особа са оштећењем вида; 15. дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација
и рехабилитација особа са оштећењем вида; 16. мастер
дефектолог, који је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји вида;
17. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
телесно инвалидним лицима; 18. мастер дефектолог, који је
на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 19. дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са моторичким поремећајима; 20. мастер дефектолог, који је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул моторичке сметње и поремећаји; 21.
дипломирани дефектолог - мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање;
22. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукато-

ра; 23. дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за
специјалног едукатора; 24. професор разредне наставе; 25.
професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом; 26. професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 27. мастер
учитељ; 28. дипломирани учитељ - мастер; 29. професор
разредне наставе и ликовне културе за основну школу.
Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да
достави: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по
прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе
о стеченом високом образовању првог степена. Када је
образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у
Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти
образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став
1. Закона о основама система образовања и васпитања).
Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања
и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу
стеченог образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања). 3.
Оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења
о завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на
српском језику или оверену фотокопију потврде којом се
доказује да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању
српског језика; 6. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању на мађарском
језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да
је положио испит из мађарског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о
знању мађарског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумената
тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња школа „9.
мај” Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрењанин,
путем поште или лично у просторијама школе, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање (публикација „Послови”). У
пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и адресу за пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт
за правне, кадровске и административне послове - административни радник. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава.Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати
који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. У
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође
на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће
комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима које се када постане коначно
оглашава на званичној интернет страници Министарства
надлежног за послове просвете. Уколико кандидат не дође
на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао
пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.
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ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“
Зрењанин, Народне омладине 16
тел. 023/589-020
e-mail: maj9.skola@beotel.rs

Дефектолог - наставник у посебним
условима, корективно-стимулативне
вежбе - логопедске вежбе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са 140
Закона о основама система образовања и васпитања
које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни услови за радно место дефектолог
- наставник у посебним условима- корективно стимулативне вежбе - логопедске вежбе: кандидат треба да
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања
који су прописани чланом 7. став 4. тачка 1. Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је:
1. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
децом са сметњама у говору; 2. дипломирани дефектолог - логопед; 3. мастер дефектолог, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм Логопедије; 4. дипломирани дефектолог - мастер, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм Логопедије; 5. дипломирани дефектолог - мастер
који је на основним академским студијама завршио смер
логопедија; 6. мастер логопед. Приликом пријављивања
на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је
стекао одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005.
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или
у Републици Српској, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања). Када је образовање
стечено у систему војног школства, кандидат доставља
и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања). Када је образовање
стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за обављање
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послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања). 3. Оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5.
оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној
средњој, вишој или високој стручној спреми на српском
језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар и
важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова
за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња школа
„9. мај” Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у просторијама школе, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и адресу за пријем
поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је
Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске и административне послове - административни радник. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који
испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос.
Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да
је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову
пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе у року од 15 радних дана од
дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима које се када постане коначно оглашава
на званичној интернет страници Министарства надлежног за послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву
одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
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Дефектолог - наставник са одељењским
старешинством у посебним условима разредна настава
у првом образовном циклусу, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос: 1.
да има одговарајуће образовање у складу са 140 Закона о
основама система образовања и васпитања које је стекло:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, уз претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2. има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне

слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Додатни услови за радно место дефектолог - наставник са одељењским старешинством у посебним условимаразредна настава у првом образовном циклусу: кандидат
треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 3. и чланом 4. Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је:
1. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
децом ментално ометеном у развоју; 2. дипломирани
дефектолог - олигофренолог; 3. мастер дефектолог, који
је на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју; 4. дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; 5.
професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
децом оштећеног слуха; 6. дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог; 7. дипломирани дефектолог одсека (групе
или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 8. наставник дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима
оштећеног слуха; 9. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих
особа; 10. дипломирани дефектолог - мастер, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа; 11. мастер дефектолог, који је на основним
односно мастер академским студијама завршио модул
сметње и поремећаји слуха, 12. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног вида; 13.
дипломирани дефектолог - тифлолог; 14. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са оштећењем вида; 15. дипломирани дефектолог
- мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида; 16. мастер дефектолог,
који је на основним, односно мастер академским студијама
завршио модул сметње и поремећаји вида; 17. професор,
односно дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима; 18. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 19. дипломирани дефектолог - мастер,
који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са моторичким поремећајима; 20. мастер дефектолог, који је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул моторичке сметње и поремећаји;
21. дипломирани дефектолог - мастер који је на основним
академским студијама завршио смер инклузивно образовање; 22. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног
едукатора; 23. дипломирани дефектолог - мастер, који је
на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора; 24. професор разредне
наставе; 25. професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; 26.
професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу; 27. мастер учитељ; 28. дипломирани учитељ - мастер; 29. професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који уређују високо
образовање после 10. септембра 2005. године, доставља
и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а
врста образовања не одговара врсти образовања која је
прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања
и васпитања којим се утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 1. Закона о
основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
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ног сарадника (члан 143 став 2. Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено
у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу
стеченог образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања). 3.
Оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене
евиденције Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се
доказује да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе за доказ о знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује
испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено
радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и
средња школа „9. мај” Зрењанин, Народне омладине 16,
23000 Зрењанин, путем поште или лично у просторијама
школе, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. У пријави на конкурс кандидат обавезно мора
да наведе контакт телефон и адресу за пријем поште. За
давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка
Игрић, референт за правне, кадровске и административне
послове - административни радник. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене
услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима сматраће се да
је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову
пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе у року од 15 радних дана од дана
сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор
у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“
Зрењанин, Народне омладине 16
тел. 023/589-020
e-mail: maj9.skola@beotel.rs

Дефектолог - наставник са одељењским
старешинством
у целодневној настави у посебним
условима, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос: 1.
да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања и васпитања
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије): студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
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кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни услови за радно место дефектолог наставник у посебним условима - корективно стимулативне вежбе - вежбе реедукације психомоторике:
кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и
врсте образовања који су прописани чл. 3, 4. и 7. Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је:
1. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
децом ментално ометеном у развоју; 2. дипломирани
дефектолог - олигофренолог; 3. мастер дефектолог, који
је на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју; 4. дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; 5.
професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
децом оштећеног слуха; 6. дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог; 7. дипломирани дефектолог одсека (групе
или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 8. наставник дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима
оштећеног слуха; 9. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих
особа; 10. дипломирани дефектолог - мастер, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа; 11. мастер дефектолог, који је на основним
односно мастер академским студијама завршио модул
сметње и поремећаји слуха, 12. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног вида; 13.
дипломирани дефектолог - тифлолог; 14. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са оштећењем вида; 15. дипломирани дефектолог
- мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида; 16. мастер дефектолог,
који је на основним, односно мастер академским студијама
завршио модул сметње и поремећаји вида; 17. професор,
односно дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима; 18. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 19. дипломирани дефектолог - мастер,
који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са моторичким поремећајима; 20. мастер дефектолог, који је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул моторичке сметње и поремећаји;
21. дипломирани дефектолог - мастер који је на основним
академским студијама завршио смер инклузивно образовање; 22. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног
едукатора; 23. дипломирани дефектолог - мастер, који је
на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора; 24. професор разредне
наставе; 25. професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; 26.
професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу; 27. мастер учитељ; 28. дипломирани учитељ - мастер; 29. професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу; 30. лице из члана 7. Правилника о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у
развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020). Приликом пријављивања
на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је
стекао одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005.
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у
Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти
образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује

да ли је врста образовања одговарајућа за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему
војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања
и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања).
Када је образовање стечено у иностранству, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања). 3. Оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
5. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној
средњој, вишој или високој стручној спреми на српском
језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6.
оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособљености за рад са децом и ученицима са
сметњама у развоју и инвалидитетом односно оригинал
или оверену фотокопију увререња о поседовању стручне
дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију
дипломе односно уверења о поседовању стручне спреме
дипломираног дефектолога - за лица из члана 7. став 2.
Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно
оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а
којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос на оглашено радно место, кандидати достављају на
адресу: Основна и средња школа „9. мај“ Зрењанин,
Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште или
лично у просторијама школе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт
телефон и адресу за пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске и административне послове административни радник. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, у
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове
за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у
року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима сматраће се да
је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову
пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе у року од 15 радних дана од дана
сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор
у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на
конкурс, те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“
Зрењанин, Народне омладине 16
тел. 023/589-020
e-mail: maj9.skola@beotel.rs

Наставник предметне наставе у
посебним условима - у основном
образовању и васпитању, предмет
Енглески језик
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања
које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специја-
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Наука и образовање
листичке академске студије): студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Додатни услови за радно место наставник предметне
наставе у посебним условима, у основном образовању
и васпитању - предмета енглески језик: кандидат треба
да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 5. ст. 2-5. Правилника
о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да
је: 1. професор одговарајућег страног језика; 2. дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности; 3. мастер филолог; 4. мастер професор језика и
књижевности; 5. дипломирани дефектолог, уз поседовање знања језика најмање на нивоу Б1 (Заједничког
европског оквира); 6. мастер дефектолог, уз поседовање
знања језика најмање на нивоу Б1 (Заједничког европског оквира). Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тач. 1-4 морају савладати програм увођења у
посао наставника, васпитача и стручног сарадника - приправника који садржи и посебан део програма који се
односи на оспособљеност за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом. Ниво знања
Б1 доказује се уверењем о положеном одговарајућем
испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за
Б1 ниво знања језика (Заједничког европског оквира),
а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Приликом пријављивања
на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је
стекао одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005.
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или
у Републици Српској, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања). Када је образовање
стечено у систему војног школства, кандидат доставља
и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања). Када је образовање
стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања). 3. Оригинал или оверена фотокопија
уверења о положеном одговарајућем испиту на некој од
филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за Б1 ниво знања језика
(Заједничког европског оквира), и документа Министарства просвете, науке и технолошког развоја којим је
утврђена ваљаност уверења односно међународно при-
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знате исправе; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 6. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој
или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно
оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а
којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос на оглашено радно место, кандидати достављају
на адресу: Основна и средња школа „9. мај“ Зрењанин,
Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште
или лично у просторијама школе, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. У
пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе
контакт телефон и адресу за пријем поште. За давање
обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић,
референт за правне, кадровске и административне
послове - административни радник. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на
конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе у року од 15 радних дана од дана сачињавања
листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници министарства надлежног за послове
просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“
Зрењанин, Народне омладине 16
тел. 023/589-020
e-mail: maj9.skola@beotel.rs

Наставник предметне наставе са
одељењским старешинством у посебним
условима, у средњем образовању и
васпитању - предмет Математика
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос: 1.
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања:
1) које је стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука
уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, 2) које је стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Додатни услови за радно место наставник предметне наставе са одељењским старешинством у посебним
условима - у средњем образовању и васпитању - предмета Математика: кандидат треба да испуњава услове у
погледу степена и врсте образовања који су прописани
чланом 2 тачка 9 Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16 и 14/20), односно да је: 1.
професор математике; 2. дипломирани математичар; 3.
дипломирани дефектолог са завршеном вишом педагошком школом, група математика; 4. дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике наставе математике, 5. дипломирани дефектолог
са завршеном вишом педагошком школом - група математика. Наставници, поред стручне спреме предвиђене
у тч. 1. и 2. морају поседовати стручну дефектолошку
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Приликом пријављивања на конкурс кандидат
је дужан да достави: 1. попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена. Када је образовање стечено у некој од
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској,
а врста образовања не одговара врсти образовања која
је прописана чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1. Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног
школства, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 2. Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања). 3. Оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособљености за рад са децом и ученицима са
сметњама у развоју и инвалидитетом односно оригинал
или оверену фотокопију уверења о поседовању стручне
дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију
дипломе односно уверења о поседовању стручне спреме
дипломираног дефектолога - уколико није дипломирани
дефектолог; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 6. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој
или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно
оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а
којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос на оглашено радно место, кандидати достављају
на адресу: Основна и средња школа „9. мај“ Зрењанин,
Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште
или лично у просторијама школе, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. У
пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе
контакт телефон и адресу за пријем поште. За давање
обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић,
референт за правне, кадровске и административне
послове - административни радник. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом
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и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на
конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе у року од 15 радних дана од дана сачињавања
листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за послове
просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“
Зрењанин, Народне омладине 16
тел. 023/589-020
e-mail: maj9.skola@beotel.rs

Наставник практичне наставе у посебним
условима - у подручју рада Текстилство
и кожарство
са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос: 1.
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и
чланом 141. став 4 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) које је стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) које је стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 3) које је стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или лице које је стекло више образовање;
4) завршавањем одговарајућег средњег образовања и
полагањем специјалистичког, односно мајсторског испита
и које има петогодишње радно искуство у струци стечено
после специјалистичког, односно мајсторског испита; 2.
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни услови за радно место наставник практичне наставе у посебним условима - у подручју рада
Текстилство и кожарство. Кандидат треба да испуњава
услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 7 тачка 8 Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама за ученике лако ментално
ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16 и 14/20), односно да је:
1. дипломирани дефектолог; 2. олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада
текстилство и кожарство; 3. дипломирани инжењер технологије текстила; 4. дипломирани инжењер технологије
текстилне конфекције; 5. инжењер технологије, смер производња обуће; 6. инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; 7. инжењер технологије текстила; 8.
дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно
инжењерство; 9. дипломирани инжењер технолог, одсеци
текстилно инжењерство или текстилни; 10. дипломирани
текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и
одеће; 11. дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани
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инжењер за текстилно инжењерство - текстилно-машинска
струка, дипломирани инжењер текстилно-машинске
струке; 12. текстилни инжењер за одевну технологију; 13.
инжењер технологије за текстилну конфекцију; 14. текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни; 15. текстилни инжењер,
моделар конструктор; 16. инжењер технологије за производњу кожне галантерије; 17. инжењер технологије за
обраду и прераду коже и крзна, смер производња обуће;
18. инжењер за индустрију обуће, одсек технолошки, смер
обућарски; 19. инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња обуће; 20. инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; 21. инжењер технологије за производњу кожне галантерије и конфекције;
22. инжењер технологије, смер производња кожне галантерије; 23. инжењер технологије за обраду и прераду
коже и крзна, смер производња кожне галантерије и конфекције; 24. инжењер за индустрију кожне галантерије;
25. инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња коже и крзна; 26. инжењер технологије за
производњу кожне конфекције; 27. лице са стеченим
средњим образовањем и положеним специјалистичким
испитом за образовни профил у подручју рада текстилство и кожарство. Наставници практичне наставе, поред
стручне спреме предвиђене у тч. 2 - 26. ове тачке морају
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему дипломираног дефектолога. Приликом
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави:
1. попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат
који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра
2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању првог степена. Када је
образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27.
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим се
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено
у систему војног школства, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 2. Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у
иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу
стеченог образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања). 3.
Оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособљености за рад са децом и ученицима са
сметњама у развоју и инвалидитетом односно оригинал
или оверену фотокопију уверења о поседовању стручне
дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију
дипломе односно уверења о поседовању стручне спреме
дипломираног дефектолога-уколико није дипломирани
дефектолог; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења
из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; 6. оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој или
високој стручној спреми на српском језику или оверену
фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене
фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на
оглашено радно место, кандидати достављају на адресу:
Основна и средња школа „9. мај” Зрењанин, Народне
омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у
просторијама школе, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон
и адресу за пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за правне,
кадровске и административне послове - административни
радник. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и

непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који
испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни
однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не
дође на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао
те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од
15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се када постане
коначно оглашава на званичној интернет страници министарства надлежног за послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину, сматраће се
да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову
пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи - у
основној музичкој школи за предмете:
1. Солфеђо, на одређено време, ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 40% радног времена и 2.
Теорија музике на одређено време, ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана, са 5% радног времена
издвојено одељење Музичке школе
„Јосиф Маринковић” у Ковачици, Дом
културе „3. октобар”, Јанка Булика 59
УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да у радни
однос у школи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о испуњености
услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се
пре закључења уговора о раду. Услови у погледу образовања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7
и члан 142 Закона). Наставник је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Учесник конкурса за радно место наставник уметничких и стручних предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи-у основној музичкој
школи предмета СОЛФЕЂО треба да испуњава и услове из
члана 2. став 1 подтачка 25) Правилника о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20
и 9/20), односно учесник конкурса треба да је: 1.дипломирани музички педагог, 2. дипломирани музичар, усмерење
музички педагог, 3. професор солфеђа, 4. професор
солфеђа и музичке културе, 5. дипломирани музичар-педагог. 6.мастер теоретичар уметности, професионални
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статус - музички педагог. Учесник конкурса за радно место
наставник уметничких и стручних предмета у музичкој
школи и одређених стручних предмета у стручној школи
- у основној музичкој школи предмета теорија музике треба да испуњава и услове из члана 2. став 1 подтачка 26)
Правилника о степену и врсти образовања наставника у
основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20 и 9/20), односно учесник конкурса треба да је: 1. дипломирани музичар, усмерење музички педагог, композитор или етномузиколог, 2.
академски музичар-композитор, 3. професор солфеђа и
музичке културе, 4. професор солфеђа, 5. дипломирани
музички педагог, 6. дипломирани професор солфеђа и
музичке културе, 7. дипломирани композитор, 8. дипломирани диригент, 9. дипломирани музиколог, 10. дипломирани етномузиколог, 11. дипломирани музичар-педагог, 12.
мастер теоретичар уметности, професионални статус:
музички педагог, музички теоретичар или етномузиколог,
13. мастер музички уметник, професионални статус-диригент, 14. мастер композитор. У складу са чланом 141 став
7 послове наставника, може да обавља лице које је стекло
средње, више или високо образовање на српском језику
(на коме се остварује образовно-васпитни рад), или је
положило испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Обавезно образовање
наставника прописано чланом 142 став 1 Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са европским системом преноса бодова. Образовање из претходног става наставник је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.
Програм за стицање образовања из члана 142 став 1 Закона остварује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања
током читавог живота, у складу са прописима којима се
уређује високо образовање. Сматра се да наставник, који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу има образовање из члана 142 став 1 Закона.
Начин пријављивања кандидата на конкурс: Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (у даљем тексту: Министарство), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају достављају на адресу школе у року од 10
дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови”. Потребна документација: 1. оригинал, или оверена фотокопија
одговарајуће дипломе (уверења). 2. кандидат који није
стекао образовање на српском језику доставља доказ
(потврду или уверење), да је положио испит из српског
језика, по програму одговарајуће високошколске установе. 3. оригинал или оверена фотокопија уверења министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона. 4. оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије. 5. доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена у вези образовања стеченог у некој
од република СФРЈ, образовања стеченог у систему војног
школства и образовања стеченог у иностранству: I Када је
образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27.
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона,
министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли
је врста образовања одговарајућа за обављање послова
наставника. II Када је образовање стечено у систему војног школства, испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. III Када је
образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, на основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске
установе, утврђује решењем министар. Кандидати под I,
II, III достављају оригинал или оверену фотокопију одговарајућег решења министра. Сви докази морају бити достављени у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу:
Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг
слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са назнаком “за конкурс”.
Сва потребна обавештења можете добити од секретара
школе, лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава.Неблаговремене и непотпу-

Бесплатна публикација о запошљавању

не пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос из члана 139Закона о
основама система образовања и васпитања, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања у
Зрењанину применом стандардизованих поступака.У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са ученицима сматраће
се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову
пријаву одбацити.Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана од дана
сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс
те ће комисија његову пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи
- у основној музичкој школи предмета
Солфеђо
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 50% радног времена, место рада:
седиште Музичке школе „Јосиф
Маринковић” Зрењанин, Трг слободе
7, издвојено одељење Музичке школе
„Јосиф Маринковић” у Ковачици, Дом
културе „3. октобар”, Јанка Булика 59
и издвојено одељење Музичке школе
„Јосиф Маринковић” у Меленцима,
просторије ОШ „Бошко Вребалов”,
Српских владара 63
УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да у радни
однос у школи може да буде примљено лице, под условима
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2)
овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду.
Услови у погледу образовања наставника (члан 140 став
1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона) наставник
је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Учесник конкурса за радно место наставник уметничких и
стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета у стручној школи-у основној музичкој школи
предмета СОЛФЕЂО треба да испуњава и услове из члана 2. став 1 подтачка 25) Правилника о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20
и 9/20), односно учесник конкурса треба да је: 1. дипломирани музички педагог, 2. дипломирани музичар, усмерење музички педагог, 3. професор солфеђа, 4. професор
солфеђа и музичке културе, 5. дипломирани музичар-педа-

гог, 6. мастер теоретичар уметности, професионални статус
- музички педагог. У складу са чланом 141 став 7 послове
наставника, може да обавља лице које је стекло средње,
више или високо образовање на српском језику (на коме се
остварује образовно-васпитни рад), или је положило испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Обавезно образовање наставника прописано
чланом 142 став 1 Закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Образовање из претходног става
наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Програм за стицање образовања из члана 142 став 1 Закона остварује високошколска
установа у оквиру акредитованог студијског програма или
као програм образовања током читавог живота, у складу
са прописима којима се уређује високо образовање. Сматра се да наставник, који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу има образовање из члана 142
став 1 Закона. Начин пријављивања кандидата на конкурс: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају достављају на адресу школе у
року од 10 дана од дана објављивања конкурса у огласним
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”.
Потребна документација: 1. оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења), 2. кандидат који
није стекао образовање на српском језику доставља доказ
(потврду или уверење), да је положио испит из српског
језика, по програму одговарајуће високошколске установе, 3. оригинал или оверена фотокопија уверења министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3)
Закона, 4. оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије, 5. доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена у вези образовања стеченог у некој
од република сфрј, образовања стеченог у систему војног
школства и образовања стеченог у иностранству: I Када
је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27.
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона,
министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли
је врста образовања одговарајућа за обављање послова
наставника. II Када је образовање стечено у систему војног школства, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, по претходно
прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске
установе, утврђује решењем министар. III Када је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу
стеченог образовања за обављање послова наставника, на
основу акта о признавању стране високошколске исправе и
мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује
решењем министар. Кандидати под I, II, III достављају
оригинал или оверену фотокопију одговарајућег решења
министра. Сви докази морају бити достављени у оригиналу
или у овереној фотокопији. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф
Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, са
назнаком “За конкурс”. Сва потребна обавештења можете
добити од секретара школе, лично или на телефон 023/561104. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава.Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати
који испуњавају услове за пријем у радни однос из члана
139Закона о основама система образовања и васпитања,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
у Зрењанину применом стандардизованих поступака.У
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са ученицима сматраће
се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову
пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана од дана
сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном
термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће
комисија његову пријаву одбацити.
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Наука и образовање

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

1. Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи
са одељењским старешинством - у
основној музичкој школи предмета
Клавир на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
30,28% радног времена и 2. наставник
уметничких и стручних предмета у
музичкој школи и одређених стручних
предмета у стручној школи - у средњој
музичкој школи предмета Упоредни
клавир, на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
20% радног времена
седиште Музичке школе „Јосиф
Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7,
Зрењанин
УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да у радни
однос у школи може да буде примљено лице, под условима
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2)
овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду.
Услови у погледу образовања наставника (члан 140 став 1
и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона). Наставник је
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(б) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Учесник конкурса
за радно место наставник уметничких и стручних предмета
у музичкој школи и одређених стручних предмета у стручној школи са одељењским старешинством -у основној
музичкој школи предмета КЛАВИР треба да испуњава и
услове из члана 2. став 1 подтачка 10) Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17,
9/19, 1/20 и 9/20), односно учесник конкурса треба да је: 1.
дипломирани музичар, усмерење пијаниста, 2. дипломирани музичар-пијаниста, 3. академски музичар пијаниста, 4.
мастер музички уметник, професионални статус -клавириста. Учесник конкурса за радно место наставник уметничких
и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета у стручној школи - у средњој музичкој школи
предмета упоредни клавир треба да испуњава и услове из
члана 4 став 1 подтачка 16) Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним и уметничким школама у подручју
рада култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” број 16/15, 11/16, 2/17, 9/19 и
14/20), односно учесник конкурса треба да је: 1. мастер
музички уметник, професионални статус - клавириста,
оргуљаш или чембалиста, 2. мастер теоретичар уметности,
професионални статус-музички педагог, 3. дипломирани
музичар, усмерење пијаниста или музички педагог, 4.
дипломирани музичар-пијаниста, 5. дипломирани музичар-оргуљаш, 6.Д дипломирани музичар-чембалиста, 7.
академски музичар пијаниста, 8. академски музичар
оргуљаш, 9. академски музичар чембалиста, 10. дипломирани клавириста, 11. професор солфеђа и музичке културе,
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12. професор музике, 13. професор музичког васпитања,
14. дипломирани музичар-професор солфеђа. У складу са
чланом 141 став 7 послове наставника, може да обавља
лице које је стекло средње, више или високо образовање
на српском језику (на коме се остварује образовно-васпитни рад), или је положило испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Обавезно образовање наставника прописано чланом 142 став 1 Закона је
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са европским системом преноса бодова. Образовање из претходног става наставник је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.
Програм за стицање образовања из члана 142 став 1 Закона остварује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује
високо образовање. Сматра се да наставник, који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу има
образовање из члана 142 став 1 Закона. Начин пријављивања кандидата на конкурс: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем
тексту: Министарство), а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају достављају на адресу школе у року од 10 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”. Потребна документација: 1. оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); 2. кандидат који није стекао образовање на српском
језику доставља доказ (потврду или уверење), да је положио испит из српског језика, по програму одговарајуће
високошколске установе; 3. оригинал или оверена фотокопија уверења министарства унутрашњих послова којим
кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139
став 1 тачка 3) Закона; 4. оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Напомена у вези образовања стеченог у
некој од република СФРЈ, образовања стеченог у систему
војног школства и образовања стеченог у иностранству: I
Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона,
министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање послова
наставника. II Када је образовање стечено у систему војног
школства, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. III Када је образовање
стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, на
основу акта о признавању стране високошколске исправе и
мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује
решењем министар. Кандидати под I, II, III достављају оригинал или оверену фотокопију одговарајућег решења
министра. Сви докази морају бити достављени у оригиналу
или у овереној фотокопији. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф
Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, са
назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете
добити од секретара школе, лично или на телефон 023/561104. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава.Неблаговремене и
непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који
испуњавају услове за пријем у радни однос из члана
139Закона о основама система образовања и васпитања,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања у
Зрењанину применом стандардизованих поступака.У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са ученицима сматраће
се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову
пријаву одбацити.Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана од дана
сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном
термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће
комисија његову пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи - у
средњој музичкој школи за предмете: 1.
Етномузикологија на одређено време,
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 25% радног времена,
2. Национална историја музике, на
одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 10%
радног времена и 3. Музички облици, на
одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 20%
радног времена
место рада: седиште Музичке школе
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг
слободе 7
УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да у радни
однос у школи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и
5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком
2) овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о
раду. Услови у погледу образовања наставника (члан
140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона).
Наставник је лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Учесник конкурса за радно место наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета у стручној школи-у средњој музичкој школи предмета етномузикологија треба да испуњава и услове из
члана 3. став 1 подтачка 10) Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним и уметничким школама
у подручју рада култура, уметност и јавно информисање
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16,
2/17, 9/19 и 14/20), односно учесник конкурса треба да
је: 1. мастер теоретичар уметности, професионални статус музиколог, етномузиколог или музички педагог, 2.
дипломирани музичар, усмерење музички педагог, композитор, музиколог или етномузиколог, 3. дипломирани
етномузиколог, 4. дипломирани музиколог, 5. дипломирани композитор, 6. дипломирани музички педагог, 7.
професор музичке културе, 8. професор музике, 9. професор музичког васпитања, 10. дипломирани музичар-професор солфеђа. Учесник конкурса за радно место
наставник уметничких и стручних предмета у музичкој
школи и одређених стручних предмета у стручној школи-у средњој музичкој школи предмета национална историја музике треба да испуњава и услове из члана 3. став
1 подтачка 9) Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним и уметничким школама у подручју рада култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 9/19 и 14/20),
односно учесник конкурса треба да је: 1. мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички теорети-
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чар, етномузиколог, музички педагог или музиколог, 2.
мастер композитор, 3. мастер музички уметник, професионални статус-дирегент, 4. дипломирани музичар,
усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, диригент или музички педагог, 5.дипломирани музиколог, 6.
дипломирани етномузиколог, 7.дипломирани диригент,
8. дипломирани композитор, 9. дипломирани музички
педагог, 10. дипломирани музичар-педагог, 11. професор солфеђа и музичке културе, 12. професор солфеђа,
13. професор музичке културе, 14. професор музике, 15.
професор музичког васпитања, 16. дипломирани музичар-професор солфеђа. Учесник конкурса за радно место
наставник уметничких и стручних предмета у музичкој
школи и одређених стручних предмета у стручној школи
- у средњој музичкој школи предмета музички облици
треба да испуњава и услове из члана 3 став 1 подтачка
6) Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада култура,
уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 9/19 и 14/20),
односно учесник конкурса треба да је: 1. мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички теоретичар, етномузиколог, музички педагог или музиколог, 2.
мастер композитор, 3.Мастер музички уметник, професионални статус-дирегент, 4. дипломирани музичар,
усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, диригент или музички педагог, 5. дипломирани композитор,
6. дипломирани музиколог, 7. дипломирани музички
педагог, 8. дипломирани музичар-педагог, 9. професор
солфеђа и музичке културе, 10. професор музичке културе, 11. дипломирани диригент, 12. академски музичар-композитор, 13. професор музике, 14. професор
музичког васпитања, 15. дипломирани музичар-професор солфеђа. У складу са чланом 141 став 7 послове
наставника, може да обавља лице које је стекло средње,
више или високо образовање на српском језику (на коме
се остварује образовно-васпитни рад), или је положило
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Обавезно образовање наставника
прописано чланом 142 став 1 Закона је образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.
Образовање из претходног става наставник је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Програм за стицање образовања из члана 142
став 1 Закона остварује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм
образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. Сматра се да
наставник, који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу има образовање из члана 142
став 1 Закона. Начин пријављивања кандидата на конкурс: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство),
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају достављају на адресу школе у року од 10 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Потребна документација: 1.
оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); 2. кандидат који није стекао образовање
на српском језику доставља доказ (потврду или уверење), да је положио испит из српског језика, по програму одговарајуће високошколске установе; 3. оригинал
или оверена фотокопија уверења министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона;
4. оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије; 5. доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Напомена у вези образовања стеченог у
некој од република СФРЈ, образовања стеченог у систему
војног школства и образовања стеченог у иностранству:
I Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ
до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006.
године или у Републици Српској, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника. II Када је образовање
стечено у систему војног школства, испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем
министар. III Када је образовање стечено у иностран-
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ству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања
за обављање послова наставника, на основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења
одговарајуће високошколске установе, утврђује
решењем министар. Кандидати под I, II, III, достављају
оригинал или оверену фотокопију одговарајућег решења
министра. Сви докази морају бити достављени у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријавни формулар са
документацијом доставити на адресу: Музичка школа
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7, 23000
Зрењанин, са назнаком “за конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или
на телефон 023/561-104. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове
за пријем у радни однос из члана 139Закона о основама
система образовања и васпитања, који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања у Зрењанину
применом стандардизованих поступака.У року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са ученицима конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија
његову пријаву одбацити.Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних
дана од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Уколико кандидат не дође
на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву
одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

1. Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи
са одељењским старешинством - у
основној музичкој школи предмета
Виолина, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
25% радног времена и 2. наставник
уметничких и стручних предмета у
музичкој школи и одређених стручних
предмета у стручној школи - у основној
музичкој школи предмета Камерна
музика, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
10% радног времена
место рада: седиште Музичке школе
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг
слободе 7, издвојено одељење Музичке
школе „Јосиф Маринковић” у Ковачици,
Дом културе „3. октобар”, Јанка Булика
59 и издвојено одељење Музичке школе
„Јосиф Маринковић” у Меленцима,
просторије ОШ „Бошко Вребалов”,
Српских владара 63
УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да у радни
однос у школи може да буде примљено лице, под условима
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2)
овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду.
Услови у погледу образовања наставника (члан 140 став 1

и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона) Наставник је
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(б) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Учесник конкурса
за радно место наставник уметничких и стручних предмета
у музичкој школи и одређених стручних предмета у стручној школи са одељењским старешинством-у основној
музичкој школи предмета виолина треба да испуњава и
услове из члана 2. став 1 подтачка 1) Правилника о степену
и врсти образовања наставника у основној музичкој школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19,
1/20 и 9/20), односно учесник конкурса треба да је: 1.
дипломирани музичар, усмерење виолиниста, 2. дипломирани музичар-виолиниста, 3. академски музичар виолиниста, 4. мастер музички уметник, професионални статус виолиниста. Учесник конкурса за радно место наставник
уметничких и стручних предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у стручној школи -у основној
музичкој школи предмета камерна музика треба да испуњава и услове из члана 2 став 1 подтачка 29) Правилника о
степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13,
2/17, 9/19, 1/20 и 9/20), односно учесник конкурса треба да
је: 1. дипломирани музичар (сва извођачка усмерења), 2.
академски музичар инструменталиста, 3. астер музички
уметник, професионални статус: виолиниста, виолиста,
виолончелиста, контрабасиста, гитариста, харфиста, клавириста, оргуљаш, чембалиста, акордеониста/хармоникаш,
флаутиста, обоиста, кларинетиста, саксофониста, фаготиста, хорниста, трубач, тромбониста, тубиста, соло певач,
перкусиониста/ударач или камерни музичар. У складу са
чланом 141 став 7 послове наставника, може да обавља
лице које је стекло средње, више или високо образовање
на српском језику (на коме се остварује образовно-васпитни рад), или је положило испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Обавезно образовање наставника прописано чланом 142 став 1 Закона је
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са европским системом преноса бодова. Образовање из претходног става наставник је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.
Програм за стицање образовања из члана 142 став 1 Закона остварује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује
високо образовање. Сматра се да наставник, који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу има
образовање из члана 142 став 1 Закона. Начин пријављивања кандидата на конкурс: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем
тексту: Министарство), а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају достављају на адресу школе у року од 10 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”. Потребна документација: 1. оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); 2. кандидат који није стекао образовање на српском
језику доставља доказ (потврду или уверење), да је положио испит из српског језика, по програму одговарајуће
високошколске установе; 3. оригинал или оверена фотокопија уверења министарства унутрашњих послова којим
кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139
став 1 тачка 3) Закона; 4. оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Напомена у вези образовања стеченог у
некој од република СФРЈ, образовања стеченог у систему
војног школства и образовања стеченог у иностранству: I
Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона,
министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање послова
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наставника. II Када је образовање стечено у систему војног
школства, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. III Када је образовање
стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, на
основу акта о признавању стране високошколске исправе и
мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује
решењем министар. Кандидати под I, II, III достављају оригинал или оверену фотокопију одговарајућег решења
министра. Сви докази морају бити достављени у оригиналу
или у овереној фотокопији. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф
Маринковић” Зрењанин, Трг слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са назнаком “за конкурс”. Сва потребна обавештења
можете добити од секретара школе, лично или на телефон
023/561-104. Конкурсна комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, у
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни
однос из члана 139Закона о основама система образовања
и васпитања, који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања у Зрењанину применом стандардизованих поступака.У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија
његову пријаву одбацити.Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана од
дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи са
одељењским старешинством, у основној
музичкој школи предмета Гитара
место рада: седиште Музичке школе
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг
слободе 7, Зрењанин
УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да у радни
однос у школи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и
5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком
2) овог конкурса прибавља се пре закључења уговора
о раду. Услови у погледу образовања наставника (члан
140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона).
Наставник је лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (б) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
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Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Учесник конкурса треба да испуњава и услове из члана 2 став
1 подтачка 5) Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20 и 9/20),
односно учесник конкурса треба да је:, (1) дипломирани
музичар, усмерење гитариста; (2) дипломирани музичар
- гитариста; (3) академски музичар гитариста; (4) мастер
музички уметник, професионални статус - гитариста. У
складу са чланом 141 став 7 послове наставника, може
да обавља лице које је стекло средње, више или високо образовање на српском језику (на коме се остварује
образовно-васпитни рад), или је положило испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Обавезно образовање наставника прописано
чланом 142 став 1 Закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
европским системом преноса бодова. Образовање из
претходног става наставник је обавезан да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Програм за стицање образовања из члана 142 став 1 Закона
остварује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања
током читавог живота, у складу са прописима којима се
уређује високо образовање. Сматра се да наставник, који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу има образовање из члана 142 став 1 Закона.
Начин пријављивања кандидата на конкурс: Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (у даљем тексту: Министарство), а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају достављају на адресу школе у року
од 10 дана од дана објављивања конкурса у огласним
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Потребна документација: 1. оригинал, или оверена
фотокопија одговарајуће дипломе (уверења), 2. кандидат који није стекао образовање на српском језику доставља доказ (потврду или уверење), да је положио испит
из српског језика, по програму одговарајуће високошколске установе, 3. оригинал или оверена фотокопија уверења министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став
1 тачка 3) Закона, 4. оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије, 5. доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Напомена у вези образовања
стеченог у некој од република СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства и образовања стеченог
у иностранству: I Када је образовање стечено у некој
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској,
а врста образовања не одговара врсти образовања која
је прописана чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника. II
Када је образовање стечено у систему војног школства,
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе,
утврђује решењем министар. III Када је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, на
основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе,
утврђује решењем министар. Кандидати под I, II, III достављају оригинал или оверену фотокопију одговарајућег
решења министра. Сви докази морају бити достављени
у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7,
23000 Зрењанин, са назнаком “За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава.Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос из члана 139Закона о основама система образовања и васпитања, који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
у Зрењанину применом стандардизованих поступака.У

року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не
дође на психолошку процену способности за рад са ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те
ће комисија његову пријаву одбацити.Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року
од 15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Уколико кандидат
не дође на разговор у заказаном термину сматраће се
да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову
пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи - у
основној музичкој школи за предмете:
1. Теорија музике, на одређено време,
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 10% радног времена, 2.
Хор, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
20% радног времена и 3. Солфеђо, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 60%
радног времена
место рада: седиште Музичке школе
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг
слободе 7
УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да у радни
однос у школи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и
5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком
2) овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о
раду. Услови у погледу образовања наставника (члан
140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона)
Наставник је лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Учесник конкурса за радно место наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета у стручној школи - у основној музичкој школи предмета теорија музике треба да испуњава и услове из члана 2. став 1 подтачка 26) Правилника о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19,
1/20 и 9/20), односно учесник конкурса треба да је: 1.
дипломирани музичар, усмерење музички педагог, композитор или етномузиколог, 2. академски музичар-композитор, 3. професор солфеђа и музичке културе, 4. професор солфеђа, 5. дипломирани музички педагог, 6.
дипломирани професор солфеђа и музичке културе, 7.
дипломирани композитор, 8. дипломирани диригент, 9.
дипломирани музиколог, 10. дипломирани етномузиколог, 11. дипломирани музичар-педагог, 12. мастер теоре-
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Наука и образовање
тичар уметности, професионални статус: музички педагог, музички теоретичар или етномузиколог, 13. мастер
музички уметник, професионални статус-диригент, 14.
мастер композитор. Учесник конкурса за радно место
наставник уметничких и стручних предмета у музичкој
школи и одређених стручних предмета у стручној школи
- у основној музичкој школи предмета хор треба да
испуњава и услове из члана 2. став 1 подтачка 28) Правилника о степену и врсти образовања наставника у
основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20 и 9/20), односно учесник конкурса треба да је: 1. дипломирани музичар, усмерење композитор, музички педагог или диригент, 2.
дипломирани диригент, 3. дипломирани музички педагог, 4. дипломирани музичар-педагог, 5. професор
музичке културе, 6. академски музичар-диригент, 7.
дипломирани професор солфеђа и музичке културе, 8.
мастер музички уметник, професионални статус -диригент 9.Мастер теоретичар уметности, професионални
статус-музички педагог. Учесник конкурса за радно
место наставник уметничких и стручних предмета у
музичкој школи и одређених стручних предмета у стручној школи-у основној музичкој школи предмета солфеђо
треба да испуњава и услове из члана 2. став 1 подтачка
25) Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20 и 9/20), односно
учесник конкурса треба да је: 1. дипломирани музички
педагог, 2. дипломирани музичар, усмерење музички
педагог, 3. професор солфеђа, 4. професор солфеђа и
музичке културе, 5. дипломирани музичар-педагог, 6.
мастер теоретичар уметности, професионални статус музички педагог. У складу са чланом 141 став 7 послове
наставника, може да обавља лице које је стекло средње,
више или високо образовање на српском језику (на коме
се остварује образовно-васпитни рад), или је положило
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Обавезно образовање наставника
прописано чланом 142 став 1 Закона је образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.
Образовање из претходног става наставник је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Програм за стицање образовања из члана 142
став 1 Закона остварује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм
образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. Сматра се да
наставник, који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу има образовање из члана 142
став 1 Закона. Начин пријављивања кандидата на конкурс: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство),
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају достављају на адресу школе у року од 10 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Потребна документација: 1.
оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); 2. кандидат који није стекао образовање
на српском језику доставља доказ (потврду или уверење), да је положио испит из српског језика, по програму одговарајуће високошколске установе; 3. оригинал
или оверена фотокопија уверења министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона;
4. оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије; 5. доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Напомена у вези образовања стеченог у
некој од република СФРЈ, образовања стеченог у систему
војног школства и образовања стеченог у иностранству:
I Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ
до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006.
године или у Републици Српској, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника. II Када је образовање
стечено у систему војног школства, испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем
министар. II Када је образовање стечено у иностранству,
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, на основу акта о призна-
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вању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем
министар. Кандидати под I, II, III достављају оригинал
или оверену фотокопију одговарајућег решења министра. Сви докази морају бити достављени у оригиналу
или у овереној фотокопији. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф
Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин,
са назнаком “За конкурс”. Сва потребна обавештења
можете добити од секретара школе, лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава.Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија
ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове за
пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања у Зрењанину
применом стандардизованих поступака.У року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са ученицима конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија
његову пријаву одбацити.Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних
дана од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Уколико кандидат не дође
на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву
одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи са
одељењским старешинством, у основној
музичкој школи предмета Гитара
место рада: седиште Музичке школе
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, улица
Трг слободе 7, Зрењанин и издвојено
одељење Музичке школе „Јосиф
Маринковић” Зрењанин у Ковачици, Дом
културе „3. октобар”, Др Јанка Булика 59
УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да у радни
однос у школи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази
о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду. Услови
у погледу образовања наставника (члан 140 став 1 и 2,
члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона). Наставник је лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне

области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Учесник конкурса треба да испуњава и услове из члана
2. став 1 подтачка 5) Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20 и
9/20), односно учесник конкурса треба да је: (1) дипломирани музичар, усмерење гитариста; (2) дипломирани
музичар - гитариста; (3) академски музичар гитариста; (4)
мастер музички уметник, професионални статус - гитариста. У складу са чланом 141 став 7 послове наставника,
може да обавља лице које је стекло средње, више или
високо образовање на српском језику (на коме се остварује образовно-васпитни рад), или је положило испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Обавезно образовање наставника прописано
чланом 142 став 1 Закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Образовање из претходног става наставник је обавезан да стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Програм за стицање образовања из члана 142 став 1 Закона остварује
високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог
живота, у складу са прописима којима се уређује високо
образовање. Сматра се да наставник, који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање из члана 142 став 1 Закона. Начин пријављивања
кандидата на конкурс: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем
тексту: Министарство), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
достављају на адресу школе у року од 10 дана од дана
објављивања конкурса у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови”. Потребна документација: 1. оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће
дипломе (уверења), 2. кандидат који није стекао образовање на српском језику доставља доказ (потврду или уверење), да је положио испит из српског језика, по програму
одговарајуће високошколске установе, 3. оригинал или
оверена фотокопија уверења министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона, 4. оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству Републике
Србије, 5. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена у вези
образовања стеченог у некој од република СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства и образовања
стеченог у иностранству: I Када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања
која је прописана чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника. II
Када је образовање стечено у систему војног школства,
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе,
утврђује решењем министар. III Када је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, на
основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе,
утврђује решењем министар. Кандидати под I, II, III достављају оригинал или оверену фотокопију одговарајућег
решења министра. Сви докази морају бити достављени
у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу: Музичка
школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7,
23000 Зрењанин, са назнаком “За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично
или на телефон 023/561-104. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава.Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају услове за пријем
у радни однос из члана 139Закона о основама система
образовања и васпитања, који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања у Зрењанину применом стандардизованих поступака.У року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
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ни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са ученицима сматраће се да је
пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву
одбацити.Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном
термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те
ће комисија његову пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

1. Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи са
одељењским старешинством - у основној
музичкој школи предмета Тамбура, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 24,23%
радног времена
место рада: издвојено одељење Музичке
школе „Јосиф Маринковић” Зрењанин
у Меленцима, просторије ОШ „Др
Бошко Вребалов”, Српских владара 63
и 2. наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи
- у средњој музичкој школи предмета
Тамбура на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са непуним радним временом, са 15%
радног времена, седиште Музичке школе
„Јосиф Маринковић” Зрењанин,
Трг слободе 7
УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да у радни
однос у школи може да буде примљено лице, под условима
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2)
овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду.
Услови у погледу образовања наставника (члан 140 став 1
и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона). Наставник је
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(б) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Учесник конкурса
за радно место наставник уметничких и стручних предмета
у музичкој школи и одређених стручних предмета у стручној школи са одељењским старешинством- у основној
музичкој школи предмета тамбура треба да испуњава и
услове из члана 2. став 1 подтачка 6) Правилника о степену
и врсти образовања наставника у основној музичкој школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19,
1/20 и 9/20), односно учесник конкурса треба да је: 1. лице
са завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач-тамбураш, 2. дипломирани музичар,
усмерење гитариста, контрабасиста, виолиниста или харфиста са завршеном средњом музичком школом, образовни профил-тамбураш, 3. дипломирани музичар- гитариста,
контрабасиста, виолиниста или харфиста са завршеном
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средњом музичком школом, образовни профил- тамбураш,
4. академски музичар гитариста, контрабасиста, виолиниста или харфиста са завршеном средњом музичком школом, образовни профил - тамбураш, 5. дипломирани музичар, усмерење музички педагог; дипломирани музички
педагог; дипломирани музичар-педагог; дипломирани професор солфеђа и музичке културе; професор солфеђа; професор солфеђа и музичке културе; дипломирани музичар,
усмерење музички педагог, композитор или етномузиколог
са завршеном средњом музичком школом, образовни профил-тамбураш, 6. академски музичар-композитор; дипломирани композитор; дипломирани диригент; дипломирани
музиколог; дипломирани етномузиколог са завршеном
средњом музичком школом, образовни профил-тамбураш,
7. мастер теоретичар уметности, професионални статус-музички педагог са завршеном средњом музичком школом,
образовни профил-тамбураш, 8. мастер музички уметник,
професионални статус гитариста, виолиниста, контрабасиста или харфиста са завршеном средњом музичком школом, образовни профил -тамбураш, 9. мастер теоретичар
уметности, професионални статус: музички педагог, музички теоретичар или еномузиколог са претходно завршеном
средњом музичком школом, образовни профил -тамбураш,
10. мастер музички уметник, професионални статус - диригент са претходно завршеном средњом музичком школом,
образовни профил - тамбураш, 11. мастер композитор са
претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил - тамбураш. Учесник конкурса за радно место
наставник уметничких и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета у стручној школи - у
средњој музичкој школи предмета тамбура треба да
испуњава и услове из члана 4. став 1 подтачка 22) Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада култура, уметност и јавно
информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
16/15, 11/16, 2/17, 9/19 и 14/20), односно учесник конкурса
треба да је: 1. мастер теоретичар уметности, професионални статус- музички педагог са завршеном средњом музичком школом, образовни профил музички извођач-тамбураш, 2. мастер музички уметник, професионални статус
- гитариста, виолиниста, контрабасиста или харфиста са
завршеном средњом музичком школом, образовни профил
музички извођач -тамбураш, 3. мастер теоретичар уметности, професионални сатус: музички педагог, музички теоретичар или етномузиколог са претходно завршеном
средњом музичком школом, образовни профил: музички
извођач-тамбураш, 4. мастер музички уметник, професионални статус - диригент са претходно завршеном средњом
музичком школом, образовни профил: музички
извођач-тамбураш, 5. мастер композитор са претходно
завршеном средњом музичком школом, образовни профил:
музички извођач-тамбураш, 6. дипломирани музичар, усмерење гитариста, контрабасиста, виолиниста или харфиста
са завршеном средњом музичком школом, образовни профил музички извођач-тамбураш, 7. дипломирани музичар гитариста, контрабасиста, виолиниста или харфиста са
завршеном средњом музичком школом, образовни профил
музички извођач- тамбураш, 8.академски музичар гитариста, контрабасиста, виолиниста или харфиста са завршеном средњом музичком школом, образовни профил музички извођач- тамбураш, 9. дипломирани музичар, усмерење
музички педагог; професор солфеђа; професор солфеђа и
музичке културе; дипломирани музичар-педагог; дипломирани музичар, усмерење музички педагог, композитор или
етномузиколог са завршеном средњом музичком школом,
образовни профил музички извођач-тамбураш, 10. академски музичар-композитор; дипломиран композитор; дипломирани диригент; дипломирани музиколог; дипломирани
етномузиколог са завршеном средњом музичком школом,
образовни профил музички извођач-тамбураш. У складу са
чланом 141 став 7 послове наставника, може да обавља
лице које је стекло средње, више или високо образовање
на српском језику (на коме се остварује образовно-васпитни рад), или је положило испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Обавезно образовање наставника прописано чланом 142 став 1 Закона је
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са европским системом преноса бодова. Образовање из претходног става наставник је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.
Програм за стицање образовања из члана 142 став 1 Закона остварује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује
високо образовање. Сматра се да наставник, који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу има
образовање из члана 142 став 1 Закона. Начин пријављивања кандидата на конкурс: Кандидати попуњавају пријав-

ни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем
тексту: Министарство), а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају достављају на адресу школе у року од 10 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”. Потребна документација: 1. оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења), 2. кандидат који није стекао образовање на српском
језику доставља доказ (потврду или уверење), да је положио испит из српског језика, по програму одговарајуће
високошколске установе, 3. оригинал или оверена фотокопија уверења министарства унутрашњих послова којим
кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139
став 1 тачка 3) Закона, 4. оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије, 5. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Напомена у вези образовања стеченог у
некој од република СФРЈ, образовања стеченог у систему
војног школства и образовања стеченог у иностранству: I
Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона,
министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање послова
наставника. II Када је образовање стечено у систему војног
школства, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. III Када је образовање
стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, на
основу акта о признавању стране високошколске исправе и
мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује
решењем министар. Кандидати под I, II, III достављају оригинал или оверену фотокопију одговарајућег решења
министра. Сви докази морају бити достављени у оригиналу
или у овереној фотокопији. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф
Маринковић” Зрењанин, Трг слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са назнаком “за конкурс”. Сва потребна обавештења
можете добити од секретара школе, лично или на телефон
023/561-104. Конкурсна комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, у
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни
однос из члана 139Закона о основама система образовања
и васпитања, који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања у Зрењанину применом стандардизованих поступака.У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија
његову пријаву одбацити.Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана од
дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

1. Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи у
средњој музичкој школи за предмете:
1. главни предмет - Звучно-музички
процес - МИДИ, са 10% радног времена,
2. Звучно-музички процес-АУДИО, са
непуним радним временом са 10%
радног времена
место рада: седиште Музичке школе
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг
слободе 7, Зрењанин
УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да у радни
однос у школи може да буде примљено лице, под условима
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност
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Наука и образовање
за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2)
овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду.
Услови у погледу образовања наставника (члан 140 став
1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона). Наставник
је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Учесник
конкурса треба да испуњава и услове из члана 10. став 1
подтачка 1) Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним и уметничким школама у подручју рад култура,
уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 9/19 и 14/20), односно
учесник конкурса треба да је: 1.мастер драмски и аудиовизуелни уметник, професионални статус-снимање и дизајн
звука 2.дипломирани дизајнер звука, 3. дипломирани композитор, 4. мастер композитор, 5. дипломирани сниматељ
и дизајнер звука. У складу са чланом 141 став 7 послове
наставника, може да обавља лице које је стекло средње,
више или високо образовање на српском језику (на коме се

остварује образовно-васпитни рад), или је положило испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Обавезно образовање наставника прописано
чланом 142 став 1 Закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Образовање из претходног става
наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Програм за стицање образовања из члана 142 став 1 Закона остварује високошколска
установа у оквиру акредитованог студијског програма или
као програм образовања током читавог живота, у складу
са прописима којима се уређује високо образовање. Сматра се да наставник, који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу има образовање из члана 142
став 1 Закона. Начин пријављивања кандидата на конкурс:
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају достављају на адресу школе у року од 10
дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови”. Потребна
документација: 1. оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења), 2. кандидат који није стекао
образовање на српском језику доставља доказ (потврду или
уверење), да је положио испит из српског језика, по програму одговарајуће високошколске установе, 3. оригинал или
оверена фотокопија уверења министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона, 4. оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству Републике
Србије, 5. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена у вези
образовања стеченог у некој од република СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства и образовања
стеченог у иностранству: I Када је образовање стечено
у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања

која је прописана чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника. II Када је
образовање стечено у систему војног школства, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује
решењем министар. III Када је образовање стечено у
иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, на основу акта
о признавању стране високошколске исправе и мишљења
одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем
министар. Кандидати под I, II, III достављају оригинал или
оверену фотокопију одговарајућег решења министра. Сви
докази морају бити достављени у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријавни формулар са документацијом
доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић“
Зрењанин, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, са назнаком
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити
од секретара школе, лично или на телефон 023/561-104.
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и
непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који
испуњавају услове за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања у
Зрењанину применом стандардизованих поступака.У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са ученицима сматраће
се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову
пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана од дана
сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном
термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће
комисија његову пријаву одбацити.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

а евиденцију Националне службе за запошљавање
(НСЗ) могу да се пријаве:
- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења
- друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се
особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради, која није засновала радни однос или на други начин
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и
активно тражи запослење.
Запосленим који тражи промену запослења сматра се
особа која је у радном односу или је на други начин остварила
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се
на евиденцији лица која траже промену запослења.
Другим лицима која траже запослење сматрају се особе
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у претходне две групе - ученици, студенти, пензионери, лица
којима мирују права из радног односа и други.
Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног државног органа, у којој постоји податак о пребивалишту
• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).
Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (решење надлежног органа/институције).
Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома
(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију
достављају и уговор о раду.
Друга лица која траже запослење уз основну документацију достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа - доказ/
решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошљавање обавља се лично, у организационим јединицама Националне службе, према месту пребивалишта, односно месту
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и
повећамо ваше могућности за запошљавање.
• Саветовање у процесу тражења посла
• Информисање о слободним радним местима:
- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем
- публикација ,,Послови“
- огласна табла
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs
• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и професионално саветовање (ЦИПС)
• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору,
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу
• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла
• Каријерно вођење и саветовање
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања
особа са инвалидитетом.
Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне службе за запошљавање остварују право на:
• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.
Запослени који траже промену запослења и друга лица
која траже запослење остварују право на информисање, саветовање и посредовање у запошљавању.
За више информација:
Позивни центар НСЗ: 0800/300-301 (бесплатан позив)
www.nsz.gov.rs
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000
Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
тел. 022/638-801

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Балканска 33
тел. 037/412-501
Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-90

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

