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                Администрација и управа

БЕОГРА Д

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 органи-
ма („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 
112-11830/2019 од 27. новембра 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

 РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Републич-
ка дирекција за воде, Нови Београд, Булевар уметности 2а

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за унапређење стања у 
области уређења и коришћења вода, у 

звању саветник
Група за уређење и коришћење вода

1 извршилац
Опис послова: Учествује у праћењу примене прописа из 
области вода у делу који се односи на уређење и коришћење 
вода и у припреми нових, односно измени постојећих пропи-
са, као и у праћењу стратешких докумената из те области; 
учествује у припреми нацрта годишњег програма упра-
вљања водама који се односи на уређење и коришћење 
вода; обрађује и припрема податке потребне за израду уго-
вора који за предмет имају финансирање изградње и рекон-
струкције водних објеката за коришћење вода и израде тех-
ничке документације за те водне објекте, израђује нацрте 
тих уговора, учествује у праћењу њихове реализације и ана-
лизира извршавање тих уговора, сарађује са инвеститорима 
у циљу њихове потпуне реализације и израђује извештаје у 
вези са њиховом реализацијом; припрема стручно-техничке 
елементе за израду плана набавки Републичке дирекције за 
воде; припрема потребне податке за предлагање пројеката 
који се односе водне објекте за снабдевање водом за пиће 
и санитарно хигијенске потребе за финансирање из разли-
читих извора финансирања (националног финансирања, 
зајма, донације); обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
грађевинско инжењерство - хидротехнички смер или стру-
чне области технолошко инжењерство на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри 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.
Место рада: Београд, Булевар уметности 2а

2. Радно место за пружање подршке за 
унапређење стања у области уређења 

и коришћења вода, у звању млађи 
саветник

Група за уређење и коришћење вода
1 извршилац

Опис послова: Прима, анализира и разврстава доставље-
ну документацију, ради утврђивања испуњености услова 
за доделу средстава за изградњу и реконструкцију водних 
објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хи-
гијенске потребе и за израду техничке документације за 
те водне објекте и води евиденцију о садржају достављене 
документације; припрема податке потребне за израду дела 
годишњег програма управљања водама који се односи на 
уређење и коришћење вода; припрема потребне податке 
ради израде дела плана управљања водама који се односи 
на уређење и коришћење вода; припрема податке за изра-
ду годишњег плана набавки за део који се односи на водне 
објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно хигијен-
ске потребе; припрема елементе за испитивање квалитета 
површинских и подземних вода; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
грађевинско инжењерство хидротехнички смер или из 
стручне области технолошко инжењерство на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање 1 година радног искуства у струци или нај-
мање 5 година радног стажа у државним органима, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар уметности 2а

3. Радно место за припрему елемената 
и учешће у реализацији планских 
докумената за управљање водама, 
студија и друге документације од 

значаја за управљање водама, у звању 
саветник

Група за учествовање у стратешком 
планирању и управљању

1 извршилац
Опис послова: Припрема елементе за израду Плана 
управљања водама за слив реке Дунав и за планове упра-
вљања водама за водна подручја; учествује у припреми 
планских докумената за управљање водама и годишњег 
програма мониторинга вода; припрема елементе за изра-
ду Акционог плана за реализацију Стратегије управљања 
водама, анализира и прати његову реализацију; учествује 
у припреми потребних аката и актиностима и процедурама 
за достављање нацрта и предлога планских докумената за 
управљање водама на усвајање; припрема елеменате за 
израду и праћење реализације стручно техничког дела из 
области управљања водама у програмима имплементације 
просторних планова, и припрема елементе за мишљења на 
извештаје о имплементацији просторних планова; учест-
вује у припреми годишњег плана набавки за део који се 
односи на израду стратешких и планских докумената и сту-
дија од значаја за управљање водама; прикупља, уређује, 
припрема и контролише податке неопходне за израду ана-
лиза, извештаја, планова и мишљења, као и за потребе 
успостављања и развоја водног информационог система; 
учествује у припреми прописа из делокруга Групе ради 
усклађивања са директивама ЕУ; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
технолошко инжењерство или из стручне области грађе-
винско инжењерство - хидротехнички смер или научне 
области биотехничке науке - смер за заштиту од ерозија и 
уређење бујица или смер еколошки инжењеринг у зашти-
ти земљишних и водних ресурса на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Место рада: Београд, Булевар уметности 2а

4. Радно место за уређење водотока 
и заштиту од штетног дејства вода, у 

звању самостални саветник
Група за уређење водотока и заштиту од 

штетног дејства вода
1 извршилац

Опис послова: Прати и учествује у изради стратешких и 
системских студија, пројеката и планских докумената из 
делокруга Групе; прати, анализира и извештава о реали-
зацији програма радова на уређењу водотока и заштити од 
штетног дејства вода у оквиру годишњег програма упра-
вљања водама, реализацију програма радова јавних водо-
привредних предузећа и уговора са тим предузећима и 
прати законско коришћење буџетских средстава; припрема 
стручно-техничке елементе за израду плана набавки Репу-
бличке дирекције за воде; израђује и обједињује извештаје 
о стању и спремности водних објеката за заштиту од поп-
лава; прати стање и прогнозу метеоролошке и хидролош-
ке ситуације на водама првог реда и спровођење одбране 
од поплава; учествује у међусекторској сарадњи везано за 
заштиту од поплава, прати спровођење пројеката који се 
реализују у области управљања водама и директиву Европ-
ске уније из делокруга Групе; израђује решење o издавању 
лиценце правном лицу које обавља послове спровођења 
одбране од поплава и других облика заштите од штетног 
дејства вода, старања о функционисању водних објеката 

и система, одржавању регулационих и заштитних објеката 
и пратећих уређаја на њима, одржавања мелиорационих 
система за одводњавање и наводњавање, извођења сана-
ционих радова и хитних интервенција на заштитним и регу-
лационим објектима и праћења стања водних објеката из 
делокруга рада Групе, као и решења о одузимању лиценце; 
припрема елементе за извештаје из делокруга рада  Групе; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
грађевинско инжењерство-хидротехнички смер или нау-
чне области биотехничке науке - смер за мелиорације 
земљишта или смер за уређење вода на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, рад-
но искуство у струци од најмање 5 година, положен држав-
ни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд, Булевар уметности 2а

III Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службени-
цима, кандидатима при запошљавању у државним органи-
ма, 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 функ-
ционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спро-
води интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције.

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 зада-
така (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се путем симула-
ције (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вешти-
на 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 вешти-
на из наведених области, на траженом нивоу и жели да на 
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уред-
но и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доста-
ви 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 про-
веру 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 ком-
петенција, врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада подата-
ка из различитих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних информација), 
посебна функционална компетенција професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и организације рада 
(Закон о водама) и посебна функционална компетенција 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о 
планирању и изградњи) - провераваће се писмено путем 
симулације.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада подата-
ка из различитих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних информација), 
посебна функционална компетенција професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и организације рада 
(Закон о водама) и посебна функционална компетенција 
релевантни прописи из делокруга радног места (Правилник 
о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског 
фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих 
средстава) - провераваће се писмено путем симулације.
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За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација, методологија припреме докумената јавних поли-
тика и формалну процедуру за њихово усвајање), посебна 
функционална компетенција за област рада послови међу-
народне сарадње и европских интеграција (познавање 
прописа ЕУ у контексту праћења усклађивања прописа 
Републике Србије са прописима и стандардима Европске 
уније), посебна функционална компетенција професионал-
но окружење, прописи и акти из надлежности и организа-
ције рада (Закон о водама) и посебна функционална ком-
петенција релевантни прописи из делокруга радног места 
(Закон о системском планирању) - провераваће се писмено 
путем симулације.

За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
управно-правни послови (општи управни поступак и посеб-
ни управни поступак), посебна функционална компетенција 
професионално окружење, прописи и акти из надлежнос-
ти и организације рада (Закон о водама) и посебна функ-
ционална компетенција релевантни прописи из делокруга 
радног места (Општи план одбране од поплава, Правилник 
о условима у погледу техничко-технолошке опремљености 
и организационе и кадровске оспособљености за добијање 
лиценце за обављање делатности вађења речних наноса, 
као и начину вођења евиденције издатих и одузетих лицен-
ци) - провераваће се писмено путем симулације.

Провера понашајних компетенција за сва извр-
шилачка радна места: Понашајне компетенције (упра-
вљање информацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата, орјентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем 
психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа 
базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Про-
цена мотивације за рад на радном месту и прихватање вред-
ности државних органа - провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве: Пријаве на конкурс се шаљу поштом на адресу: Министар-
ство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина 
22-26, 11000 Београд, или се предају непосредно на писарни-
ци Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни кон-
курс за попуњавање извршилачких радних места”.

V Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Даниела Гилезан, тел. 011/3616-284 од 10.00 до 13.00 
часова.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републи-
ке Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење прија-
ва је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Министарства пољопривреде, шумар-
ства 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 прија-
ве 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 успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на 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); ориги-
нал 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 књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају 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, при-
ложени 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 („Служ-
бени 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 прибављају 
личне податке о чињеницима садржаним у службеним еви-
денцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, уверење о положе-
ном 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 евиден-
ција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успеш-
но прошли претходне фазе изборног поступка, пре интер-
вјуа 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 при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени 
из даљег тока изборног поступка. Докази се достављају 
на наведену адресу Министарства. Кандидати који желе 
да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни 
образац за свако радно место посебно.

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 струч-
ном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их 
доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према усло-
ву 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 конкур-
са 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 23. 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 компе-
тенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити 
у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде и Службе за управљање кадровима. Учесни-
ци конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења 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 поло-
жен државни стручни испит, али је дужан да га положи у 
прописаном року. Положен државни стручни испит није 

услов, нити предност за заснивање радног односа. Проб-
ни 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 служ-
беник 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 непотпу-
не пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије које је имено-
вао в.д директора Републичке дирекције за воде.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
minpolj.gov.rs) и огласној табли Министарствa пољоприв-
реде, шумарства и водопривреде, на интернет презента-
цији 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.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

На основу чланова 54 и 55 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05 - исп., 
83/05 - исп., 64/07, 67/07 - исп., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 
и 95/18), чланова 9 став 1, 10 став 1 и 2 и 11 Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/2019) 
и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава 51 број: 112-6627/2020 од 27. августа 2020. 
године, Министарство правде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У 
МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

I Орган у коме се попуњава радно место: Министар-
ство правде, Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за поступање по 
поднесцима у вези са покренутим 

правним поступцима
Одељење за остваривање права 
на накнаду штете, Секретаријат 
министарства, звање саветник

1 извршилац
Опис послова: Припрема нацрте изјашњења на тужбе, 
жалбе, решења о извршењу и друге поднеске у вези са 
одговарајућим правним поступцима за Државно правоб-
ранилаштво, државне и друге органе када Министарство 
има положај странке у поступку; поступа по захтевима за 
објављивање имена и података о рехабилитованим лици-
ма и прати реализацију објављених имена и података о 
рехабилитованим лицима; припрема за објављивања еви-
денцију о поднетим захтевима за рехабилитацију на сајту 
Министарства; остварује сарадњу са Државним правобра-
нилаштвом, судовима и другим државним органима у окви-
ру делокруга Одељења; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
Правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање три године радног искуства у стру-
ци,  као и компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место за подршку развоја 
информационог система

Група за ИКТ системе у кривично-
правној материји, прекршајној материји, 
унутрашњим јединицама Министарства и 
органима управе у саставу министарства, 

Сектор за правосуђе, звање млађи 
саветник
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Опис послова: Учествује у анализирању пословног сис-
тема корисника у јавним тужилаштвима и унутрашњим 
јединицама Министарства и органима управе у саставу 
Министарства и дефинише једноставнији пројектни зада-
так за примену стандарда и смерница развоја; припрема 
програмске захтеве (пројектну спецификацију); анализи-
ра и учествује у проналажењу могућности за унапређење 
постојећих сервиса у складу са ИКТ стандардима; прати и 
предлаже примену стандарда у области развоја портала и 
сервиса; предлаже редизајн пословних процеса у складу са 
ИКТ стандардима; учествује у пројектовању стандардизо-
ваног модела процеса и корисничког интерфејса информа-
ционог система; учествује у пројектовању логичке струк-
туре информационих система, база података, извештаја, 
апликација из делокруга Групе; обавља и друге послове по 
налогу  руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља природ-
но-математичких наука, техничко-технолошких наука или 
друштвено-хуманистичких наука на основим академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, најмање једна година радног искуства у 
струци или најмање пет година радног стажа у државним 
органима, као и компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

III Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању 
у државни орган, под једнаким условима доступна сва рад-
на места и да се избор кандидата врши на основу провере 
компетенција. Изборни поступак спроводи се у више оба-
везних 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.

1. Провера општих функционалних компетенција:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се 
писано путем теста;
• дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така практичним радом на рачунару;
• пословна комуникација - провераваће се писано путем 
симулације.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“, уколико поседујете важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару на траженом нивоу (који подразумева 
поседовање знања и вештина у основама коришћења рачуна-
ра, основама коришћења интернета, обради текста и табела, 
табеларне калкулације) 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. Конкурсна комисија ће 
на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или 
не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тес-
товне провере, односно Конкурсна комисија може одлучити 
да се кандидату ипак 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 општих функционалних компетенција могу се наћи 
на сајту 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 компе-
тенција, врши се провера посебних функционалних компе-
тенција, и то:

За радно место под редним бр. 1:
• Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада - студијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, укључујући и спо-
собност критичког вредновања и анализирање доступних 
информација) - провераваће се писано путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи и акти из надлежности и организације 
органа (Закон о кривичном поступку) - провераваће се 
писано путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи и акти из надлежности и организације 
органа (Закон о парничном поступку) - провераваће се 
писано путем симулације.

• Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - релевантни пропис из делокруга радног мес-
та (Закон о општем управном поступку) - провераваће се 
писано путем симулације.

За радно место под редним бр. 2:
• Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада - информатички послови (Оffice пакет и интернет тех-
нологије) - провераваће се писано путем симулације.
• Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада - студијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, укључујући и спо-
собност критичког вредновања и анализирање доступних 
информација) - провераваће се писано путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи из надлежности и организације органа 
(Судски пословник) - провераваће се писано путем симу-
лације.

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне 
компетенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се 
путем психометријских тестова, узорка понашања и интер-
вјуа базираном на компетенцијама.

4. Мотивација за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа провераваће се путем 
интервјуа са комисијом. 

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на конкурс: Министарство правде, Немањина 
22-26, 11000 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места ________(назив 
радног места)__________.

V Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Јована Миљковић, контакт телефон: 
011/3622-159, од 7.30 до 15.30 часова.

VI Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку 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 на јавни конкурс: Рок 
за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Министарства 
правде и у штампаној верзији на писарници Министар-
ства правде, Београд, Немањина 22-26, као и на званичној 
интернет презентацији Службе за управљање кадровима 
www.suk.gov.rs (Напомена: моле се кандидати да приликом 
попуњавања Обрасца пријаве обрате пажњу да су преузе-
ли исправан Образац пријаве који се односи на радно место 
на које желе да конкуришу односно да у горњем левом углу 
Обрасца пријаве пише тачан назив органа и радног места на 
које се конкурише).

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 Конкурса комисија састави списак кан-
дидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подно-
сиоци пријаве обавештавају се о додељеној шифри у року 
од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин на који је у пријави назначен за доставу 
обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на 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); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврде, решења и други акти из којих се види на 
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство).

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да, 
у року од пет радних дан од дана пријема обавештења, 
доставе доказе који се прилажу и изборном поступку.

Кандидат који не достави доказе, односно који на основу 
достављених или прибављених доказа не испуњава услове 
за запослење, писаним путем се обавештава да је искљу-
чен даљег изборног поступка.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и изводу из матичне књи-
ге рођених, подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

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

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

Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, 
број 18/2016), између осталог, прописано је 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.

Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, 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 успеш-
но прошли претходне фазе изборног поступка, пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет 
(5) радних дана од дана пријема обавештења доставе наве-
дене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег избодног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Министарства.

XI Врста радног односа: Радно место попуњава се 
заснивањем радног односа на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са 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 спровешће се почев 
од 16. новембра 2020. године, о чему ће кандидати бити 
обавештени на бројеве телефона или имејл-адресе које су 
навели у својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних, посебних функционал-
них и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Интервју са кон-
курсном комисијом ће се обавити у просторијама Министар-
ства правде, Београд, Немањина 22-26. Учесници конкурса 
који су успшено прошли једну фазу изборног поступка оба-
вештавају 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 месту може да се запосли и лице које нема положен 
државни стручни испит, али је дужно да га положи у про-
писаном 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 неодређе-
но време траје шест месеци. Државни службеник на проб-
ном раду који је засновао радни однос на неодређено вре-
ме и државни службеник који је засновао радни однос на 
неодређено време, а који нема положен државни стручни 
испит, дужан је да положи државни стручни испит у року 
од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
mpravde.gov.rs) и огласној табли Министарства правде, на 
интернет презентацији Службе за управљање кадровима 
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(www.suk.gov.rs), на интернет презентацији, огласној табли 
и периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ВОЈСКА СРБИЈЕ
КОМАНДНИ БАТАЉОН ГАРДЕ

КОНТИНУИРАН ПРИЈЕМ
За пријем лица из грађанствa у професионалну 

војну службу у својству професионалних војника на 
одређено време 

Формацијска места која се попуњавају: у Kомандном 
батаљону Гарде

1. Стрелац
место службовања Београд

40 извршилaцa

2. Возач
место службовања Београд

3 извршиoцa

Општи и посебни услови, начин конкурисања, спровођење 
изборног пуступка и остала неопходна обавештења у вези 
са конкурсом детаљније су објављени на веб-сајту Минис-
тарства одбране Републике Србије (www.mod.gov.rs), 
Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs).

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ВОЈСКА СРБИЈЕ
ГАРДИЈСКИ БАТАЉОН ГАРДЕ

КОНТИНУИРАН ПРИЈЕМ
За пријем лица из грађанствa у професионалну 

војну службу у својству професионалних војника на 
одређено време 

Формацијска места која се попуњавају: у Гардијском 
батаљону Гарде

1. Стрелац
место службовања Београд

100 извршилаца

2. Возач
место службовања Београд

10 извршилаца

Општи и посебни услови, начин конкурисања, спровођење 
изборног пуступка и остала неопходна обавештења у вези 
са конкурсом детаљније су објављени на веб-сајту Минис-
тарства одбране Републике Србије (www.mod.gov.rs), 
Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs).

КАНЦЕЛАРИЈА
 ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА

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 закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средста-
ва 51 број 112-1806/2020 од 28.02.2020. године и 51 број 
112-6759/2020 од 27.08.2020. године, Канцеларија за борбу 
против дрога оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У
КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Канцела-
рија за борбу против дрога, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за подршку пословима 
координације и организације борбе 

против дрога, у звању саветник
у Групи за послове из области борбе 

против дрога
1 извршилац

Опис послова: Прикупља и анализира објективне, упо-
редиве и поуздане податаке о дрогама; сарађује са орга-
низацијама цивилног друштва и невладиним сектором у 
области сузбијања злоупотребе дрога; учествује у изради 
свих правних аката који се односе на регулисање питања 
борбе против дрога; учествује у изради стандардизованих 
годишњих извештаја о дрогама и области борбе против 
дрога; учествује у међународној сарадњи у циљу усклађи-
вања националних прописа из области борбе против дрога 
са прописима Европске уније; учествује у праћењу спро-
вођења Акционог плана за спровођење националне Стра-
тегије о спречавању злоупотребе дрога, посебно обавеза 
које проистичу из Преговарачког поглавља 24 - правда, 
слобода, безбедност у оквиру приступних преговора репу-
блике Србије са Европском унијом; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, или специјалистичким сту-
дијама на факултету, најмање три године радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

2. Радно место за подршку пословима 
праћења активности и анализе мера у 
борби против дрога, у звању саветник
у Групи за послове из области борбе 

против дрога
1 извршилац

Опис послова: Учествује у спровођењу превентивних 
мера и едукације везане за борбу против дрога, са стано-
вишта информисања грађана о утицају и штетности истих, 
креира, координира и спроводи едукативне кампање; 
учествује у припреми, праћењу и спровођењу пројеката 
финансираних од стране Европске уније и пројеката дру-
гих међународних организација везаних за делокруг рада 
Канцеларије; припрема предлоге мера у циљу смањења 
потражње дрога и унапређења система спровођења и 
координације активности превенције; прати активности 
Канцеларије у области борбе против дрога и израђује месе-
чне извештаје о раду Канцеларије и објављује их на сајту; 
остварује сарадњу са медијима, одговара на писмене и 
усмене упите шире јавности, врши организацију и вођење 
конференција, осмишљава, припрема и организује интер-
вјуе и јавне наступе за потребе директора; прикупља и ана-
лизира статистичке податке о процени ризика од употребе 
дрога, води евиденцију и саставља годишње извештаје на 
основу прикупљених података; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, или специјалистичким сту-
дијама на факултету, најмање три године радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2. 

III Врста радног односа: радна места попуњавају се 
заснивањем радног односа на неодређено време. 

IV Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању 
у државни орган, под једнаким условима доступна сва рад-
на места и да се избор кандидата врши на основу провере 
компетенција. Изборни поступак спроводи се у више оба-
везних фаза и то следећим редоследом: провера општих 
функционалних компетенција, провера посебних функцио-
налних компетенција, провера понашајних компетенција 
и интервју са комисијом. У свакој фази изборног поступка 
врши се вредновање кандидата и само кандидат који испу-
ни унапред одређено мерило за проверу одређене компе-
тенције у једној фази изборног поступка може да учествује 
у провери следеће компетенције у истој или наредној фази. 

1. Провера општих функционалних компетенција
• организација и рад државних органа Републике Србије - 
провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симула-
ције (писмено).

У погледу провере опште функционалне компетенције 
„дигитална писменост” (поседовање знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне калкула-
ције), 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 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 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 компе-
тенција, врши се провера посебних функционалних компе-
тенција, и то: 

За радно место под редним бројем 1: радно место за 
подршку пословима координације и организације борбе 
против дрога, проверавају се следеће посебне функцио-
налне компетенеције: 
1) Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - страни језици (Енглески језик, ниво Б1), провера-
ваће се писмено, путем теста.
2) Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада - студијско - аналитички послови (прикупљање и обра-
да података из различитих извора, укључујући способност 
критичког вредновања и анализирања доступних информа-
ција) - провераваће се писмено, путем симулације;
3) Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације рада (Стратегија о спречавању зло-
употребе дрога, Уредба о оснивању Канцеларије за борбу 
против дрога) - провераваће се писмено, путем симулације.

За радно место под редним бројем 2: радно место за 
подршку пословима праћења активности и анализе мера у 
борби против дрога, проверавају се следеће посебне функ-
ционалне компетенеције: 
1) Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - страни језици (Енглески језик, ниво Б1), провера-
ваће се писмено, путем теста.
2) Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада - послови односа с јавношћу (методологија и алати за 
прикупљање и анализу података) - провераваће се писмено, 
путем симулације;
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3) Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - професионално окружење и прописи из надлежнос-
ти и организације рада (Закон о слободном приступу инфор-
мацијама од јавног значаја) - провераваће се писмено, путем 
симулације.

У погледу провере посебне функционалне компетенције 
за одређено радно место - енглески језик (ниво Б1), ако 
учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о поседовању знања стра-
ног језика, и жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције - енглески језик, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Знање страних језика који су тражени конкурсом), доста-
ви 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 борбу про-
тив дрога www.kzbpd.gov.rs.

3. Провера понашајних компетенција за сва извр-
шилачка радна места: Понашајне компетенције (упра-
вљање информацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем 
психометријских тестова и интервјуа базираном на компе-
тенцијама.

4. Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад 
на радном месту и прихватање вредности државних орга-
на провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење прија-
ва је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања текста јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање, листу „Посло-
ви .ˮ

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима www.suk.gov.rs и на интернет пре-
зентацији Канцеларије за борбу против дрога www.kzbpd.
gov.rs или у штампаној верзији на писарници Канцеларије 
за борбу против дрога, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2.

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

VII Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку 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.

VIII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазу изборног поступка пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге рођених; ове-
рена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује 
стручна спрема која је наведена у условима за радно место; 
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 ове-
рена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потвр-
де, решења и други акти из којих се види на којим послови-
ма, 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 судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судови-
ма, односно општинским управама. 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 држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима, однос-
но уверење о положеном правосудном испиту. Законом о 
општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 
18/16), између осталог, прописано је да су органи у обавези 
да по службеној дужности, када је то неопходно за одлу-
чивање, у складу са законским роковима, бесплатно раз-
мењују, 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 њего-
ви подаци из службених евиденција. 

IX Рок за подношење доказа: Кандидати који су успеш-
но прошли претходне фазе изборног поступка, пре интер-
вјуа 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 при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени 
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наве-
дену адресу Канцеларије за борбу против дрога, Палата 
„Србија“, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд.

X Датум и место провере компетенција кандидата 
у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 12. 
новембра 2020. године, о чему ће кандидати бити оба-
вештени на бројеве телефона или електронске адресе које 
су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних 
функционалних компетенција и понашајних компетенција 
обавиће се у просторијама Службе за управљање кадрови-
ма, Палата „Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
2 - источно крило. Интервју са Конкурсном комисијом оба-
виће се у просторијама Канцеларије за борбу против дрога, 
Палата „Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 
- источно крило.

Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и вре-
мену спровођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које 
наведу у својим пријавама.

XI Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве за јавни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се 
поштом или непосредно на адресу Канцеларије за борбу про-
тив дрога, Палата „Србија“, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 
Нови Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места (назив радног места)”.

XII Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Неда Макевић, тел. 011/311-34-92, у периоду од 10.00 до 
12.00 часова.

НАПОМЕНE: Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месе-
ци. Кандидати без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предност у изборном поступку у односу на 
кандидате без положеног државног стручног испита. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног 
органа (јавног бележника, у општинској управи или суду), 
биће одбачене решењем конкурсне комисије. 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и 
огласној табли Канцеларије за борбу против дрога, 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.

КИКИНДА

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛЕБИТ
24428 Велебит, Мандарић Ђуре 14

тел. 061/252-3780

Секретар
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема (IV степен), 5 
година радног искуства на истим или сличним послови-
ма, познавање језика у службеној употреби на територији 
општине Кањижа, познавање рада на рачунару. Поред 
општих услова прописаних законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, да се не 
води истрага, да није поднет оптужни предлог за кривична 
дела за која се гоњење предузима по службеној дужности.

ОСТАЛО: Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Конкурс је објављен и на огласној табли МЗ 
Велебит. Кандидати уз пријаву прилажу следеће доказе о 
испуњености услова из конкурса, у оригиналу или овереној 
фотокопији, и то: радну биографију (CV), оверену фотоко-
пију дипломе, оверену фотокопију радне књижице, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
оверену фотокопију личне карте, уверење о некажњавању 
из МУП-а, уверење надлежног суда да кандидат није под 
истрагом, доказ о знању језика, доказ о познавању рада 
на рачунару (уверење, сертификат и сл.). Документа не 
могу бити старија од 6 (шест) месеци. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова шаљу се на e-mail: mzvelebit2020@
yahoo.com, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и некомплетне 
пријаве неће се узети у разматрање.

НИШ

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног кон-
курса 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: 112-6037/2020 од 30. 
јула 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

 РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ

 САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство правде - Управа за извршење кривичних санкција, 
Немањина 22-24, Београд

Радно место којe се попуњава: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНOМ ЗАВОДУ У НИШУ

1. Радно место лекар специјалиста 
психијатар или неуропсихијатар

у Служби за здравствену заштиту, у 
звању самостални саветник

1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области 
Медицинске науке на студијама другог степена, интегри-
сане академске студије у обиму од 420 ЕСПБ, односно 
на основним студијама у трајању од најмање пет годи-
на, положен државни стручни испит или стручни испит у 
области здравствене заштите, положен специјалистички 
испит из неуропсихијатрије или психијатрије и најмање пет 
година радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције 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 комуни-
кације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Ниш, Насеље Милке Протић бб

III 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 

Администрација и управа 
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места из текста конкурса као и назив радног места за које 
се конкурише, име и презиме, датум и место рођења, адре-
са 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 кон-
курс, пријава мора да буде својеручно потписана); 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наведе-
на у условима за радно место;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични 
поступак за кривично дело које се гони по службеној дуж-
ности (не старије од 30 дана);
- 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);
- 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;
- оргинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном стручном испиту у области здравствене заштите или 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту; у складу са чланом 101 Зако-
на о државним службеницима државни стручни испит нису 
дужни да полажу државни службеници који су здрастве-
ни радници или здравствени сарадници у Управи за извр-
шење кривичних санкција, који су у обавези да полажу или 
су положили стручни испит у области здравствене заштите;
- оргинал или оверена фотокопија уверења о положеном 
специјалистичком испиту из неуропсихијатрије или пси-
хијатрије;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње - заједничко 
за сва радна места.

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

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

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

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, 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, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да ће те подат-
ке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне 
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покре-
тање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). 

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

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају 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 судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них 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. 

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.

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

IV 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 струч-
ну 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.

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 се примити лице које је осуђе-
но због кривичног дела које се гони по службеној дужнос-
ти, лице против кога се води кривични поступак за кривич-
но 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 безбед-
носне сметње.

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање 
„Послови“.

VI 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 огла-
шеном радном месту провера стручних оспособљености, 
знања и вештина које се вреднују у изборном поступку 
спровешће се у просторијама завода.

О дану и времену спровођења изборног поступка кандида-
ти ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на кон-
такте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим 
пријавама.

VII 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“.

VIII Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: 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).

IX Трајање радног односа: За наведено радно место 
радни однос се заснива на неодређено време.

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извршилачком 
радном месту може да се запосли и лице које нема поло-
жен државни стручни испит, али је дужно да га положи 
у року утврђеном законом. Државни службеник на проб-
ном раду који је радни однос засновао на неодређено вре-
ме 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 месе-
ци од дана заснивања радног односа. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не 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. 

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

Обавештавају се кандидати да ће се документација враћа-
ти искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-Управе 
и на огласној табли Управе за извршење кривичних санк-
ција, интернет презентацији 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.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
МЕРОШИНА

Објављује јавни конкурс за избор

Директор ЈКП „Мерошина“
на период од четири године

Подаци о јавном предузећу: ЈКП „Мерошина“, Цара Лаза-
ра 21

Услови за именовање директора јавног предузећа: 
1) да је лице пунолетно и пословно способно и државља-
нин Републике Србије; 2) да има стечено високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕПС бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким струковним 
студијама; 3) да има најмање пет година радног исуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из тачке 
2; 4) да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа; 5) 
да познаје област корпоративног управљања; 6) да има 
радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
7) да није члан органа политичке странке, односно да му 
је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке; 8) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци; 9) да му нису изречене мере без-
бедности у складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то: (1) обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи; (2) обавезно психијатријско лечење 
на слободи; (3) обавезно лечење наркомана; (4) обавезно 
лечење алкохоличара; (5) забрана вршења позива, делат-
ности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине: оцењују 
се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени 
уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидати-
ма који испуњавају услове утврђене конкурсом.

Место рада: Мерошина, Цара Лазара 21.

Рок у коме се подносе пријаве: Рок за подношење 
пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику РС”.

Докази који се прилажу уз пријаву: професионална 
биографија са контакт телефоном и адресом електронске 
поште, извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење о пословној способности 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија), доказ о стручној 
спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе), доказ 
о радном искуству на пословима за које се захтева високо 
образовање (оригинал или оверена фотокопија уверења / 
потврде послодавца), доказ о познавању области корпо-
ративног управљања (оригинал или оверена фотокопија 
уверења / потврде послодавца), доказ о радном искуству 
на пословима који су повезани са пословима јавног преду-
зећа, изјава дата под кривичном и материјалном одговор-
ношћу да није члан органа политичке странке, односно акт 
надлежног органа политичке странке да је лицу одређено 
мировање фунције у органу политичке странкe, уверење 
надлежног органа (надлежне полицијске управе) да лице 
није осуђивано на казну затвора од најмање шест месе-
ци; доказ да му није изречена мера безбедности (уверење 
издата од стране надлежнoг суда).

Канидати се могу информисати о актима предузећа, финан-
сијским извештајима, организацији и систематизацији рад-
них места и другим питањима од значаја за обављање 
дужности директора, сваког радног дана у периоду од 
07.00 до 15.00 часова у седишту предузећа, на телефон 
бр. 018/4891-400. Лице задужено за давање информација 
о јавном конкурсу је Александар Цонић, председник Коми-
сије за спровођење конкурса за именовање директора ЈКП 
„Мерошина“, контакт телефон: 064/359-0127.

Адреса на коју се пријаве подносе: Пријаве са потреб-
ним доказима о испуњавању предвиђених услова из јавног 
конкурса достављају се Комисији за спровођење конкур-
са за именовање директора ЈКП „Мерошина“, на адресу: 
Општинска управа општине Мерошина, 18252 Мероши-
на, Цара Лазара 17, путем поште или преко писарнице 
Општинске управе општине Мерошина, са назнаком: „Јав-
ни конкурс за избор кандидата за именовање директора 
Јавног предузећа ЈКП Мерошина - не отварати“. 

Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у „Службеном глас-
нику Републике Србије“. Ако последњи дан рока пада на 
дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први 
наредни радни дан. 

Администрација и управа 

Национална служба
за запошљавање
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Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази, Комисија одбацује са закључ-
ком против кога није допуштена посебна жалба. Оглас о 
јавном конкурсу објављује се у „Службеном гласнику РС“, 
у публикацији „Послови“, као и на званичној презентацији 
Скупштине општине Мерошина: www.merosina.org.rs.

                      
                       Трговина и услуге

„AM LOGISTIC-2209“ DOO
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 149

Рачуновођа - књиговођа
УСЛОВИ: VII, VI, V или IV степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, радно искуство 2 године на пословима књи-
говође, пробни рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail: igor.
amlogistic@gmail.com, у року од 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

„MOMENT VMV“ DOO
11000 Београд, Ауто-пут 18

тел. 060/0880-423
e-mail: office@mmomentdoo.rs

Хигијеничарка
привремени и повремени послови, за рад 
у Уникредит банци - Сремска Митровица, 

непуно радно време 3 сата дневно - 15 
сати недељно

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спре-
ме. Пожељно искуство у одржавању хигијене у банкама. 
Јављање кандидата на телефон: 060/088-0423. Рок за 
пријављивање на оглас: 31.10.2020.

„ПРОГРЕС ИНФОРМАТИКА“ ДОО
11070 Нови Београд, Душана Вукасовића 40б

тел. 064/6449-000

Сервисер фискалне опреме
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, ИТ сервисер, радно 
искуство 6 месеци на сервису ИТ опреме, знање рада на 
рачунару, возачка дозвола Б категорије, знање енглеског 
језика (средњи ниво), пробни рад 3 месеца. Пријаве слати 
на e-mail: office@progresinf.rs до 15.12.2020. године.

АУТО-ШКОЛА
„СИГНАЛ БУДА“ ДОО БЕОГРАД

11090 Београд, Богдана Жерајића 24а
тел. 063/8366549

Инструктор вожње
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно искуство је 
пожељно.

UR „FIVE CORNERS“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 27б

тел. 062/250-220

Помоћни радник у шанку
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем занимању. 
Пријаве слати на e-mail: myfivecorners@gmail.com, у року од 
30 дана од дана објављивања огласа.

САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АДО
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 51

e-mail: vesna.stevanovic@sava-zivot.rs

Саветник за продају животних 
осигурања

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV, VI/1, VII/1 степен стручне спреме; основ-
на информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook). Теренски рад, обезбеђен превоз. Пријаве слати 
на горе наведену имејл-адресу.

АУТО-СЕРВИС „ЛАПИ“
18000 Ниш, Требињска 11

тел. 064/3432-426

Електричар за термичке и расхладне 
уређаје

Ауто-механичар за поправку аутомобила

Ауто-електричар за поправку моторних 
возила

Електричар за електронику на возилима
УСЛОВИ: радно искуство 6 месеци. Кандидати треба да 
се јаве на контакт телефон: 064/3432-426, пошаљу радну 
биографију на имејл-адресу: autoklimelapi@yahoo.com или 
доставе лично на адресу послодавца. Трајање конкураса: 
20.11.2020. године.

РАДЊА „МАКСЕЛЕКТРИК“
18415 Малошиште, Малошиште бб

тел. 063/411-155

Електромонтер
4 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање; радно искуство: 12 месеци. Заинтересовани кан-
дидати могу послати радну биографију на мејл-адресу: 
select98@gmail.com или се јавити на контакт телефон: 
063/411-155. Рок за пријаву: 22.11.2020. године.

            Медицина

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Биолог - молекуларни биолог
за обављање послова у Референтној 
лабораторији за Salmonella, Shigela, 

Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, 
Одељења за референтне лабораторије 

Центра за микробиологију, на одређено 
време до 6 месеци, због повећаног обима 

посла
Опис послова и радних задатака: изводи, односно при-
мењује молекуларне дијагностичке процедуре и методе 
у пружању, односно спровођењу здравствене заштите 
у оквиру референтних активности Референтне лабо-
раторије за Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, Yersinia 
enterocolitica; припрема и спроводи молекуларне анализе 
у Референтнoj лабораторији за Salmonella, Shigella, Vibrio 
cholerae, Yersinia enterocolitica у оквиру спровођења лабо-
раторијски заснованог епидемиолошког надзора заразних 
болести из домена референтности и тумачи резултате 
лабораторијских испитивања; израђује стручне анализе, 
извештаје, мишљења; усавршава постојеће и уводи нове 
методе за молекуларне анализе у оквиру спровођења 
лабораторијски заснованог епидемиолошког надзора 
заразних болести из домена референтности; учествује 
у изради студија, елабората итд. из области молекулар-
них истраживања у оквиру епидемиолошког надзора 
заразних болести из домена референтности; стручно се 
усавршава у својој области; дефинише адекватне лабора-
торијско-дијагностичке приступе у односу на достављене 
индикације за тестирање; рукује опремом нове генерације 
за молекуларне анализе; користи унапређени информа-
циони систем за правовремено прикупљање, анализи-
рање и ширење информација; организује едукацију лабо-
раторијског особља, формулише стандардне оперативне 
процедуре и писане водиче из домена рада; пружа стру-
чне информације и подршку лабораторијама из мреже у 
оквиру реферетних активности; учествује у спољној кон-
троли квалитетета рада од стране међународних органи-
зација из домена референтности; учествује у реализацији 
пројеката из домена референтности; учествује у изради 
извештаја, елабората и студија.

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије) по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 

10. септембра 2005. године, стручни испит, у складу са 
законом, знање енглеског језика, знање рада на рачунару, 
организационе способности.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, 11000 Бео-
град, Др Суботића 5, са назнаком: „За конкурс - биолог/
молекуларни биолог“. 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“, на интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије, на огласној табли ИЈЗС „Др Милан Јова-
новић Батут“ и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јова-
новић Батут“.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30

тел. 011/222-21-00

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти, на одређено време до 3 

месеца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег сме-
ра, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању медицинске сес-
тре - техничара. Пријаве са кратком биографијом, адресом, 
контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумена-
та којима се доказује испуњеност услова конкурса предају 
се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), на 
наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се подноси 
пријава. 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. 
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен телефонским путем.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“ 

СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

тел. 018/830-927

Спремач/спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
ради замене радника на боловању

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказе 
о испуњености ових услова кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом, оверену фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи, очитану личну карту. Пријаве 
кандидата које не садрже тражену документацију сматраће 
се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које прис-
тигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим 
и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама, путем поште, на адресу: Специјал-
на болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, Насеље 
Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену: „Пријава на оглас 
за спремача“ или лично у просторијама болнице. 

ОРДИНАЦИЈА ОПШТЕ 
СТОМАТОЛОГИЈЕ

„РАДОВАНОВИЋ ДЕНТАЛ СТУДИО“
11000 Београд

тел. 064/1306-746
e-mail: dusicaradovanovicbg1@gmail.com

Стоматолог у ординацији
место рада: Борча

УСЛОВИ: минимум VII/1 степен стручне спреме, доктор 
стоматологије или VII/1 степен стручне спреме, стоматолог 
опште стоматологије, положен стручни испит, лиценца за 
стоматологе. Рад у сменама. Пробни рад.

Стоматолошка сестра
место рада: Борча

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, стоматолош-
ка сестра. Рад у сменама.

ОСТАЛО: Сви заинтересовани кандидати се могу пријавити 
путем имејла: dusicaradovanovicbg1@gmail.com или на кон-
такт телефон: 064/1306-746.

Трговина и услуге / Медицина

www.nsz.gov.rs
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/5052-73

Лекар специјалиста анестезиологије са 
реаниматологијом

за потребе Службе за анестезију и 
реанимацију, 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, 95/18) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Клиничком 
центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног 
односа за послове лекара специјалисте је: радно искуство 
на радном месту лекара специјалисте анестезиологије са 
реаниматологијом у здравственој установи терцијарног 
нивоа. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; уверење о положеном спе-
цијалистичком испиту; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге вен-
чаних (ако је кандидат променио презиме); кратка био-
графија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 
Кандидати доказују радно искуство (укључујући стручно 
оспособљавање и усавршавање односно волонтирање) 
потврдом о радном стажу од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно потвр-
дом 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 кри-
вични поступак, да оптужница није ступила на правну сна-
гу 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 (уве-
рење надлежне полицијске управе или полицијске ста-
нице); 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 рад-
но место. Уколико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у захтеваном року, са њим се неће засно-
вати 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 Клинич-
ки центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Минис-
тарства 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 „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. 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: 034/5052-73. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац. 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 6 месеци

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 Пра-
вилником о унутрашњој организацији са систематизацијом 
радних места Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се 
подносе у оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома завршене основне школе; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио пре-
зиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом. Као доказ о радном искуству (укључујући 
стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати тре-
ба 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 про-
тив кандидата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покренута истра-
га (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 канди-
дат 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 користи-
ти у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кли-
нички центар Крагујевац. Оглас је објављен и путем сајта 
Министарства здравља Републике Србије, путем сајта Кли-
ничког центра Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Кра-
гујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт 
телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе лично затворе-
ној 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

РТГ техничар
више или високо образовање, за потребе 
Службе за радиолошку дијагностику, на 
одређено време до повратка запосленог 

са дужег одсуства, пробни рад од 3 
месеца 

Медицински техничар општег смера
IV степен, за потребе Клинике за општу и 
грудну хирургију, 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, 
113/17, 95/18) и посебни услови утврђени Правилником 
о унутрашњој организацији са систематизацијом радних 
места Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се 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 мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратка биографија 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандида-
ти који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. При-
ликом заснивања радног односа изабрани кандидат је 
дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој 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); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уве-
рење надлежне полицијске управе или полицијске стани-
це). 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 
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 избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кли-
нички центар Крагујевац. Оглас је објављен путем сајта 
Министарства здравља Републике Србије и путем сајта 
Клиничког центра Крагујевац. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 

„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Коначни резултати конкурса бити објавље-
ни 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, у 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
„Др ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“

37230 Александровац
Др Милана Мирковића 6

тел. 037/3751-148

Доктор медицине - специјалиста 
педијатрије

на одређено време ради замене 
запосленог, у Одељењу за здравствену 

заштиту деце
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати 
и посебне услове утврђене Правилником о организацији и 
систематизацији послова Дома здравља „Др Добривоје Гер. 
Поповић”. Посебни услови за заснивање радног односа су: 
високо образовање: на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године и завршена специјализација из 
педијатрије; на основним студијама у трајању од најмање 
пет година по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација 
из педијатрије; положен стручни испит; лиценца; специја-
листички испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву под-
носе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школској 
спреми, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију лиценце Лекарске коморе 
Србије, оверену фотокопију уверења о положеном спе-
цијалистичком испиту, фотокопију личне карте, уверење 
о држављанству, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном. 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; уверење надлежног суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покренута истрага, 
уверење надлежне полицијске станице да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад 
у здравственој установи. Уколико изабрани кандидат не 
достави наведене податке, са њим се неће засновати рад-
ни 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 свр-
хе. Подацима рукује и податке обрађује ДЗ „Др Добривоје 
Гер. Поповић”. Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Оглас је објављен и на сајту 
Министарства здравља, сајту и огласној табли ДЗ „Др 
Добривоје Гер. Поповић”. Пријаве послати поштом на горе-
наведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место доктора медицине - спец. 
педијатрије“, или предати лично преко писарнице, радним 
данима од 07 до 15 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21112 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Доктор медицине
у Одељењу за давалаштво крви Службе 

за прикупљање крви, тестирање, 
производњу продуката од крви и 

дијагностичких средстава
Опис послова: обавља здравствене прегледе добровољних 
давалаца крви у Заводу и на терену, збрињава нежељене 
реакције код давалаца крви, организује и руководи радом 
мобилне екипе на терену, стара се о стручном и савесном 
раду екипе, учествује у реализацији програма прикупљања 
крви, води прописани здравствену документацију и евиден-
цију, учествује у изради документације ИМС-а, сарађује са 
организаторима акција прикупљања крви и медијима на 
терену, врши мотивацију добровољних давалаца за донор-
ске аферезне процедуре, обавља и друге послове из дело-
круга рада Одељења за давалаштво крви.

Медицина
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УСЛОВИ: високо образовање - на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, положен стручни испит, лиценца, најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине
у Одељењу за давалаштво крви Службе 

за прикупљање крви, тестирање, 
производњу продуката од крви и 

дијагностичких средстава, на одређено 
време до 6 месеци, због повећаног обима 

посла
Опис послова: обавља здравствене прегледе добровољних 
давалаца крви у Заводу и на терену, збрињава нежељене 
реакције код давалаца крви, организује и руководи радом 
мобилне екипе на терену, стара се о стручном и савесном 
раду екипе, учествује у реализацији програма прикупљања 
крви, води прописани здравствену документацију и евиден-
цију, учествује у изради документације ИМС-а, сарађује са 
организаторима акција прикупљања крви и медијима на 
терену, врши мотивацију добровољних давалаца за донор-
ске аферезне процедуре, обавља и друге послове из дело-
круга рада Одељења за давалаштво крви.

УСЛОВИ: високо образовање - на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, положен стручни испит, лиценца, најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора медицине.

ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на оглас, фото-
копија дипломе о завршеном медицинском факултету, фото-
копија уверења о положеном стручном испиту, фотокопија 
лиценце, фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
фотокопија личне карте, кратка биографија (CV), доказ о 
радном искуству (уверење/потврда послодавца, фотоко-
пија радне књижице, фотокопија уговора о раду, доказ о 
уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање 
по основу радног односа и сл.). Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће разматрати. Оглас ће бити објављен и 
на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије и веб-
сајту Завода за трансфузију крви Војводине. Пријаве се под-
носе путем поште на горе наведену адресу, са назнаком „За 
оглас“ или непосредно у управи Завода за трансфузију крви 
Војводине, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине
на одређено време, због замене 

запослене на боловању
 (породиљском одсуству)

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: високо образовање, на интегри-
саним академским студијама медицине, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама медицине у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; 
лиценца/решење о упису у лекарску комору РС; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктор медицине. 
Опис послова: предвиђен систематизацијом послова уста-
нове, за послове са завршеним медицинским факултетом.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију, оверену 
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са про-
сечном оценом током школовања, оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце/
решења о упису у комору РС, фотокопију радне књижице 
уколико кандидат има радни стаж или потврду послодав-
ца (други доказ о радном искуству), оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколи-
ко је кандидат променио презиме, оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству, копију/очитану личну 
карту. Напомена: лекарско уверење којим се доказује 
здравствена способност без ограничења за рад на радном 
месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кан-
дидат који буде изабран пре пријема у радни однос. Коми-
сија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне 
пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем 
у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања 

додатних релевантних података за доношење одлуке о 
избору кандидата. 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 Одељење 
за кадровске и административне послове Опште болнице 
Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати у 
затвореним ковертама на горенаведену адресу или доста-
вити лично у Правну службу ОБ Петровац на Млави. Небла-
говремене пријаве и непотпуна документација неће бити 
узети у разматрање при избору кандидата.

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, на 
одређено време због замене одсутне 

запослене која је на дужем боловању, 
породиљском одсуству, у јединици за 

палијативно збрињавање
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: средње образовање у трајању од 
четири године, медицинска школа, медицинска сестра - тех-
ничар, стручни испит, лиценца и решење о упису у комору; 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. 
Опис послова: предвиђен систематизацијом послова уста-
нове, за послове са завршеном средњом медицинском шко-
лом, медицинска сестра - техничар на осталим болничким 
одељењима - јединица за палијативно збрињавање.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену 
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са про-
сечном оценом током школовања, оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце 
и решења о упису у комору, фотокопију радне књижице 
уколико кандидат има радни стаж или потврду послодав-
ца (други доказ о радном искуству), оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколи-
ко је кандидат променио презиме, оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству, копију/очитану личну 
карту. Напомена: лекарско уверење којим се доказује 
здравствена способност без ограничења за рад на радном 
месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кан-
дидат који буде изабран пре пријема у радни однос. Коми-
сија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне 
пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем 
у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања 
додатних релевантних података за доношење одлуке о 
избору кандидата. 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 Одељење 
за кадровске и административне послове Опште болнице 
Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови“. Пријаве слати у затвореним коверта-
ма на горенаведену адресу или доставити лично у Правну 
службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и 
непотпуна документација неће бити узета у разматрање 
при избору кандидата.

Доктор медицине специјалиста у 
радиолошкој дијагностици

на одређено време због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: високо образовање - медицински 
факултет, специјализација из радиологије на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године и заврше-
на специјализација из радиологије; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
завршена специјализација из радиологије, стручни испит; 
лииценца и решење о упису у комору; специјалистички 
испит. Опис послова: предвиђен систематизацијом посло-
ва установе, за послове са високом школом и специјализа-
цијом из радиологије.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену 
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са про-
сечном оценом током школовања, оверену копију дипломе 
о положеном специјалистичком испиту, стручном испиту, 
оверену копију лиценце и решења о упису у комору, фото-
копију радне књижице или потврду послодавца (други 
доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кан-
дидат променио презиме, оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству, копију/очитану личну карту. 

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравстве-
на способност без ограничења за рад на радном месту за 
које је расписан оглас, тј. у зони јонизирајућег зрачења, 
дужан је да достави кандидат који буде изабран пре прије-
ма у радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се 
разговор, ради прибављања додатних релевантних пода-
така за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок за 
пријављивање: 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама на горе-
наведену адресу или доставити лично у правну службу ОБ 
Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна 
документација неће бити узета у разматрање при избору 
кандидата.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4

тел. 012/523-127

Техничар одржавања информационих 
система и технологија

за рад у Одељењу за ИТ послове, на 
одређено време због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кан-
дидат мора да испуњава и следеће услове: средње обра-
зовање; предност: поседовање додатних сертификата из 
ИТ области; претходно искуство везано за ИТ послове у 
области здравства; поседовање возачке дозволе - Б кате-
горије. Документација коју кандидат треба да приложи: 
пријава на конкурс која 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); кратка биографија; фотокопија 
дипломе тражене школе (оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио прези-
ме). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информација. Одлука о избору ће 
бити објављена на огласној табли Апотекарске установе 
Пожаревац, у просторијама рачуноводства, Моше Пијаде 
4, Пожаревац, као и на сајту Апотекарске установе Пожа-
ревац: www.apotekapozarevac.co.rs. Изабрани кандидат ће 
бити лично обавештен телефонским путем. 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. Особа за контакт Иван 
Лазаревић, тел. 012/523-127. Пријаву са потребном доку-
ментацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 
Пожаревац.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топличких хероја 55

тел. 027/8362-747

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа - општи смер, положен стручни испит, 
дозвола - лиценца за рад и најмање шест месеци радног 
искуства. Кандидати достављају доказе и то: диплому о 
стеченом образовању, уверење о положеном стручном 
испиту, лиценцу издату од надлежне коморе или решење 
о упису у именик коморе, извод из матичне књиге рођених 
(или венчаних уколико је диплома или уверење издато на 
девојачко презиме), уверење о држављанству, доказ о рад-
ном искуству, увререње да кандидат није осуђиван (уве-
рење МУП-а) и да се против кандидата не води кривични 
поступак (уверење суда) не старијих од 6 месеци. Лекар-
ско уврење доставља изабрани кандидат пре потписивања 
уговора о раду. Докази морају бити у оригиналу или овере-
не фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе наведену 
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс“.

Медицина

Национална служба
за запошљавање
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА“

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Домар/мајстор одржавања
на одређено време од 6 месеци, због 

повећаног обима посла
УСЛОВИ: III степен стручне спреме (електричар, водо-
инсталатер или бравар). Заинтересовани кандидати уз 
пријаву подносе следећу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној школи, фотокопију личне карте, 
кратку биографију. Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу или непосредно у болници. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Доктор медицине
за потребе Одсека за образовну 

делатност и едукацију запослених, 
пробни рад од 6 месеци

2 извршиоца
Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз при-
мену принципа и процедура савремене медицине, о чему 
води прописану медицинску документацију, односно 
обавља послове у оквиру своје стручне спреме под над-
зором доктора медицине, специјалисте или супспеција-
листе; спроводи здравствену заштиту становништва; 
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
обавља консултације са другим здравственим радницима 
и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалу-
ира спровођење здравствене заштите; утврђује време и 
узрок смрти, придржава се плана и програма едукације; 
по одобрењу руководиоца организационе јединице и уз 
надзор лекара специјалисте учествује у свим активности-
ма у оквиру организационе јединице у коју је распоређен, 
и у складу са планом и програмом специјализације; узима 
активно учешће у визитама које води начелник органи-
зационе јединице у коју је распоређен, односно шефови 
подјединица; по одобрењу руководиоца организационе 
јединице даје обавештења родитељима о стању болесни-
ка по утврђеном распореду; по потреби дежура односно је 
приправан, а у складу са одредбама Посебног колективног 
уговора и Одлуком директора; током дежурства одговоран 
је шефу дежурне екипе; прати новине у науци и техни-
ци и даје предлоге за њихову примену; учествује у раду 
Стручног колегијума Клинике; по потреби учествује у раду 
конзилијума, одељењским визитама у другим организацио-
ним јединицама; заједно са сарадницима одговоран је за 
исправност и правилно коришћење медицинских апарата 
и стање инвентара; одговоран је за уредно вођење меди-
цинске документације; учествују у примени методе класи-
фикације болнички лечених пацијената у групе које имају 
клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу 
болничких ресурса (ДРГ); учествује на стручним, организа-
ционим и едукативним састанцима и семинарима у области 
своје специјализације; учествује у научноистраживачком 
раду, здравственом васпитању и едукацији здравствених 
радника; учествује у развоју, примени и унапређењу ква-
литета информационих система који се користе на Клиници 
за вођење медицинске документације и евиденција; обаве-
зан је да стручним радом доприноси афирмацији органи-
зационе јединице; по потреби помаже другим запослени-
ма 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 и 
начелнику службе за коју се едукује.

УСЛОВИ: најмање 6 месеци радног искуства у звању док-
тора медицине, положен стручни испит, познавање рада 
на рачунару, познавање најмање једног светског јези-
ка, лиценца. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве се 
шаљу у затвореној коверти на горенаведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс за пријем доктора медицине 
на неодређено време - 2 извршиоца за потребе Одсека за 
образовну делатност и едукацију запослених“. Приликом 
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа 
документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факул-
тету; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; 

фотокопију лиценце; фотокопију радне књижице или дру-
гог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.); фотоко-
пије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде о 
обављеном раду од стране начелника служби здравствених 
установа на меморандуму, времену проведеном на раду и 
оценама рада кандидата - уколико их кандидат поседује. 
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у 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 
примају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

Медицинска сестра - техничар
у ургентним службама и реанимацији, 
Амбуланта за тријажу и хитан пријем 

педијатрије, на одређено време по 
основу замене до повратка радника са 

боловања

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге 
и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандар-
дима савремене здравствене неге, о чему води прописану 
медицинску документацију; обавља медицинске мере код 
болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и реха-
билитације; примењује прописану терапију и контролише 
узимање лекова; врши припрему болесника и асистира 
лекару при интервенијама; учествује у пријему болесника, 
визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању 
пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евиден-
тира виталне функције и др. показатеље; припрема прос-
тор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; 
спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфек-
ција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже 
и уклања медицинских отпадна прописани начин; ради 
са лекаром у амбуланти; спроводи прописану медицинску 
терапију пацијената; врши здравствену и хигијенску негу 
код лежећих болесника, асистира лекару и по налогу лека-
ра врши медицинско техничке интервенције; припрема и 
води болеснике на специјалистичке прегледе и дијагнос-
тичке процедуре; сарађује са другим стручним сарадници-
ма; стара се о спровођењу кућног реда; одговара за сред-
ства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет 
послова из делокруга свог рада; обавезно учествује у при-
мопредаји дужности смене медицинских сестара; правилно 
уписује параметре стања детета у медицинску документа-
цију; учествује у примени методе класификације болнич-
ки лечених пацијената у групе које имају клиничке специ-
фичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса 
(ДРГ); узима узорке биолошког материјала, одговорна је 
да је материјал правилно узет и отпремљен, као и правил-
но попуњена пратећа документација која иде уз узорак; 
обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструме-
ната са којима рукује, и стара се о њиховој исправности; по 
потреби помаже другим запосленима у извршавању рад-
них задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособље-
ности 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 медицинској сестри, здр. техничару и 
руководиоцу организационе јединице.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског или 
општег смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци 
радног искуства. Рок за пријаву кандидата је осам дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Прија-
ве се шаљу у затвореној коверти на горенаведену адресу, 
са назнаком „Пријава на конкурс за пријем медицинске 
сестре - техничара на одређено време по основу замене 
до повратка радника са боловања, амбуланта за тријажу и 
хитан пријем педијатрије - 1 извршилац”. Приликом пријаве 
на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа доку-
мента: кратку биографију; фотокопију личне карте; фото-
копију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту; 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 поз-
вани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, додатно образовање или способљеност, 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 
примају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар
у амбуланти у Служби за психијатрију, 
ОБ Крушевац, на одређено време на 3 

месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа, IV степен, стручни 
испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању. 

2. Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за продужену 

рехабилитацију у Служби за физикалну 
медицину и рехабилитацију при 

Заједничким медицинским пословима, 
ОБ Крушевац, на одређено време на 3 
месеца, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа физиотерапеутског 
смера, IV степен, стручни испит; лиценца, најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. 

3. Технички секретар
за рад при Управи ОБ Крушевац, на 
одређено време на 3 месеца, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен, знање рада 
на рачунару. 

Кандидати за радна места 1 и 2 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену 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), ове-
рену фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

Кандидати за радно место 3 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), изјаву или 
доказ о познавању рада на рачунару.

ОСТАЛО: 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. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена докумен-
та у остављеном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са назна-
ком „За оглас“, са називом и редним бројем радног места за 
које се конкурише, а на наведу адресу. Опис послова: пре-
ма Правилнику о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
140 00 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, 

за потребе Службе ортопедије и 
трауматологије, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене, 
до повратка са одсуства са рада ради 

посебне неге детета

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 образо-
вању одговарајућег профила; фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне посло-
ве, Синђелићева 62, 140 00 Ваљево, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

 Медицина 
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                        Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПРИШТИНА, К. ПОЉЕ, ОБИЛИЋ, 

ЛИПЉАН
38205 Грачаница, Патријаха Павла бб

Директор
именовање на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно основне студије 
у трајању од најмање четири године - правник, економис-
та, психолог, педагог, андрагог, социолог, дипломирани 
социјални радник и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс која садржи: име и пре-
зиме кандидата, датум и место рођења, адресу, прилаже 
се: уверење о држављанству, уверење суда да лице није 
под истрагом и да се против истог не води поступак, овере-
на фотокопија дипломе, потврда о радном стажу у струци 
и Програм рада директора за мандатни период на који се 
врши избор. Адреса на коју се подноси пријава: Центар за 
социјални рад Приштина, Косово Поље, Обилић, Липљан 
- Грачаница, Патријаха Павла бб, 38205 Грачаница (за 
Управни одбор). Фотокопије докумената које нису оверене 
код надлежног органа, као и неблаговремене и непотпуне 
пријаве, неће се узимати у обзир.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Генерала Гамбете 88

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да је пунолетан и да није осуђиван и да се против њега 
не води кривични поступак који га чини неподобним за 
вршење функције директора. Кандидат мора испуњавати 
и следеће услове: да има високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке 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 и социолошких наука, однос-
но стручни назив дипломирани социјални радник, да има 
најмање пет година радног искуства у струци у складу са 
прописима којима се уређује област социјалне заштите, да 
поседује организационе вештине, комуникационе вешти-
не, менаџерске вештине, вештина презентације, знање 
страног језика и знање рада на рачунару, именовање се 
врши на период од четири године. Уз пријаву на конкурс 
кандадат подноси: извод из матичне књиге рођених (орги-
нал или оверена фотокопија); уверење о држављанству 
(оргинал или оверена фотокопија); доказ о стручној спре-
ми - оверена фотокопија дипломе; доказ о радном искуству 
у струци - оверену копију радне књижице или потврду у 
оригиналу или овереној фотокопији, од једног или више 
послодаваца да је био у радном односу и распоређен на 
послове за које се захтева стручна спрема која је наведена 
као услов за именовање директора установе или доказ да 
је радио послове у наведеној стручној спреми у трајању од 
најмање 5 година укупно; радну биографију; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак за кривично 
дело из групе кривичних дела против живота и тела, про-
тив слободе и права човека и грађанина, против права по 
основу рада, против части и угледа, против полне слобо-
де, против брака и породице, против службене дужности, 
као и против уставног уређења и безбедности Републике 
Србије - уверење основног и вишег суда (не старије од 6 
месеци); уверење да није осуђиван - уверење МУП-а Србије 
према подацима казнене евиденције (не старије од 6 месе-
ци); диплому, сертификат, уверење или други доказ -изјаву 
кандидата о испуњености услова у смислу знања рада на 
рачунару и познавања страног језика (оргинал или оверена 
фотокопија); уз прописану конкурсну документацију канди-
дат подноси програм рада Центра за мандатни период на 
који се врши избор. Законом о општем управном поступку 
(„Сл. гласник РС” бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), 
прописано је, између осталог, да је орган дужан да по служ-
беној 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 стран-

ке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање (члан 103 став 
3). Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству. Кандидат у својој пријави уколико тако 
жели, мора изричито да наведе да је орган дужан да по 
службеној дужности прибави податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција (извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству). У циљу ефикаснијег 
и бржег спровођења изборног поступка, кандидат може и 
сам, уз своју пријаву да достави и податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција (извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству). Место рада: 
Центар за социјални рад „Зајечар” у Зајечару, Генерала 
Гамбете 88. Конкурс је отворен 10 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпу-
не, непотписане и пријаве кандидата за које нису поднети 
сви потребни докази биће одбачене. Пријаве са потреб-
ном документацијом подносе се Центру за социјални рад 
Зајечар у Зајечару, Генерала Гамбете 88, 19000 Зајечар, 
са назнаком „Конкурс за директора - не отварати“, лично 
или препорученом пошиљком у року од 10 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Напомена: на осно-
ву члана 124 став 6 Закона о социјалној заштити, избор-
ни поступак спроводи управни одбор центра за социјални 
рад и у том поступку разматра приспеле пријаве, сачињава 
листу кандидата који су испунили прописане услове и дос-
тавља је, заједно са својим мишљењем, надлежном органу 
јединице локалне самоуправе. Ставом 8 истог члана Зако-
на предвиђено је да на именовање директора центра за 
социјални рад сагласност даје министарство надлежно за 
социјалну заштиту. Лице за контакт: Биљана Милојевић 
- канцеларија бр. 1 (спрат) Центар за социјални рад Заје-
чар у Зајечару, Г. Гамбете 88, контакт телефон 019/420-
280, e-mail: zajecar.csr@minrzs.gov.rs. Сви изрази, појмови, 
именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су упо-
требљени у мушком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

           Пољопривреда

„OUR FRUIT“ DOO
11400 Младеновац, Краља Петра I 246

тел. 063/1766-200
e-mail: ourfruits.ml@gmail.com

Инжењер пољопривреде
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, занимање: дипломи-
рани инжењер пољопривреде, смер воћарство или зашти-
та биља; основно познавање рада на рачунару; возачка 
дозвола Б категорије; радно искуство небитно. Теренски 
рад - Јагњило, општина Младеновац и Јеленац, општи-
на Топола. Превоз, смештај и исхрана обезбеђени. Проб-
ни рад траје месец дана. Пријаве на оглас се могу слати 
мејлом: ourfruits@gmail.com. Јављање кандидата на теле-
фон: 063/1766-200. Рок за пријаву на оглас је до 01.11.2020.

                       
                      Индустрија и грађевинарство

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ, 

УСЛУГЕ И ПРОМЕТ
„РАДУЛОВИЋ ГРАДЊА“ ДОО
11000 Београд, Господара Вучића 57, локал 2

тел. 011/6422-866
e-mail: radulovic.gradnja@sbb.rs

Електричар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинсталатер. 
Рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз, смет-
шај и исхрана. Пријаве слати путем мејла, особа за контакт: 
Данило Радуловић, на број телефона: 011/6422-866.

СЗТР „С.Д. ПРО“ КРАГУЈЕВАЦ 
Десимировац бб
тел. 034/209-852

Помоћни радник
у производњи намештаја, 

пробни рад месец дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: I - IV ниво квалификације, без обзира на смер; 
радно искуство није неопходно. Кандидати треба да се јаве 
послодавцу на контакт телефон: 034/209-852 до 16.11.2020.

„ТРЕМАК“ ДОО
25000 Сомбор, Централа 7

тел. 060/0460-143

Бравар-заваривач

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, радно искуство. Рад 
у сменама. Рок за пријаву на оглас је до 20.11.2020. године.

„ТРЕМАК“ ДОО
25000 Сомбор, Централа 7

тел. 060/0460-143

Технички цртач - конструктор

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, машинство, 
грађевинарство или архитектура; возачка дозвола Б кате-
горије, обука на AutoCad-у (све верзије и сви нивои). Рок 
за пријаву је 20.11.2020. године. Слање пријава за посао 
мејлом.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО
Београд, Водоводска 160

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

Шеф градилишта
место рада: Београд, Смедерево, Умчари

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

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. годи-
не. 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.
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„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 ала-
том - пожељно; упорност, истрајност, самоиницијативност, 
тимски рад. Теренски рад, обезбеђени превоз и смештај. 
Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до попуне. Заинте-
ресовани кандидати могу да се јаве на телефон послодав-
ца, лице за контакт: Тамара Јокић.

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОПЛАН“
Чачак, Краља Петра I 30

тел. 064/133-71-58, 032/34-13-68

Геодета за одржавање катастра 
непокретности

пробни рад 1 месец
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. Терен-
ски рад, послодавац сноси трошкове превоза до 50 км 
удаљености од Чачка. Трајање конкурса: до попуне. Кан-
дидати 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, рад-
но искуство: небитно; пожељна возачка дозвола Б катего-
рије - није услов; пожељно знање енглеског језика - није 
услов. Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Јела 
Иванов.

КОМПАНИЈА „СЛОБОДА“ АД
32000 Чачак, Ратка Митровића бб

тел. 064/877-92-83

Шеф енергетике
на одређено време од шест месеци, уз 

могућност заснивања радног односа на 
неодређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема, најмање 240 ЕСПБ, 
машински факултет, смер: термоенергетика; радно иску-
ство од најмање две године; лиценца одговорног пројек-
танта термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне 
технике; да су кандидати држављани Републике Србије; 
да нису осуђивани и да се против њих не води кривични 
поступак. Кандидати уз молбу и биографију - CV су дуж-
ни да доставе следеће доказе: диплому о стеченој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ да нису осуђивани, доказ да се про-
тив њих не води кривични поступак, лиценцу тражену 
огласом, доказ о радном искуству. Оглас је отворен 15 дана 
од дана објављивања. Молбе са траженим доказима доста-
вити на адресу: Компанија „Слобода“ АД Чачак, РЈ Правни 
и кадровски послови, Ратка Митровића бб, 32000 Чачак. 
Непотпуне и неблаговремене молбе неће се разматрати. 
Лице за контакт: директор Дирекције, Драшко Милосавље-
вић, дипл. инж., тел. 064/8779-283.

„STAX TECHNOLOGIES“ DOO
Коњевићи бб, Чачак
тел. 032/5155-015

e-mail: hr@staxtechnologies.com

Обука за ЦНЦ оператера
4 извршиоца

УСЛОВИ: послодавац има потребу за стручним оспособља-
вањем четири кандидата за рад на ЦНЦ машини у трајању 
од три месеца. Услов је да кандидати имају завршену 
средњу школу, III или IV степен стручне спреме машин-
ског смера. Заинтересовани кандидати своје радне биогра-
фије достављају на e-mail: hr@staxtechnologies.com или се 
јављају на контакт тел. 032/5155-015, Ана Сеновић. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“.

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„МОСТОГРАДЊА“ АД
11000 Београд, Влајковићева 19а

тел. 011/3233-897
e-mail: kadrovi.piop@mostogradnja.rs

Чувар - портир
на одређено време

3 извршиоца
УСЛОВИ: лице са завршеним I степеном стручне спреме. 
Рад у сменама, ноћни рад, рад ван просторија послодавца. 
Јављање кандидата на контакт телефон: 011/3233-897, Ана 
Тубић.

„ВРХОВИ ЗЛАТИБОРА” ДОО
Севојно

тел. 060/5322-1510

Технолог у производњи меса
на одређено време, са местом рада у 

Кривој Реци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме технолошког смера. 
Контакт телефон: 060/5322-1510, контакт особа: Радоје 
Жунић. Конкурс је отворен до попуне.

МПП „ЈЕДИНСТВО“ АД
31205 Севојно, Првомајска бб

Инжењер електротехнике
на одређено време

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне струке, инжењер 
електротехнике, дипломирани инжењер електротехнике, 
струковни инжењер електротехнике, смер електротехника 
или телекомуникације. Знање рада на рачунару, Autocad, 
MS Office, возачка дозвола Б категорије, енглески језик 
(средњи ниво). Слање радних биографија на e-mail: office@
mppjedistvo.co.rs. Конкурс је отворен 15 дана.

             Наука и образовање

БЕОГРА Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

Барајево, Светосавска 83
тел. 011/7872-130

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - 
високо образовање 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, на студијама првог степена (оснвне академске сту-
дије, односно струковне студије), студијама у трајању од 
три године или одговарајуће више образовање.

Медицинска сестра - васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: више образовање, 
односно одговарајуће високо обрзовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или специјалис-
тичке струковне студије), на којима је лице оспособљено 
за рад са децом јасленог узраста или одговарајуће средње 
образовање у трајању од четири године.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег средњег образовања.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: поседовање основног образовања.

ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 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 насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
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  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

  У радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то 
ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способ-

ност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на 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 дискри-
минаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-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 кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.
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вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад (за васпитача и медицинску сестру - васпитача), да знају 
српски језик (за домара и спремачицу). Услови који се односе 
на степен образовања доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
наведених услова саставни су део пријаве, изузев доказа о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом, који се прибавља пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију достављају Предшколској 
установи на наведену адресу поштом. Уз пријавни форму-
лар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој струч-
ној спреми (за васпитача и медицинску сестру васпитача), 
односно оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем 
образовању (за домара), односно оверену фотокопију све-
дочанства о завршеном основном образовању (за спремачи-
цу), оверене фотопије не смеју бити старије о шест месеци; 
2. извод из матичне књиге рођених, оверена фотокопија; 
3. уверење о држављанству, оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци; 4. доказ 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење издаје МУП). Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

1. Доцент за ужу научну област 
Информационе технологије у 
грађевинарству и геодезији

на одређено време од пет година

2. Доцент за ужe научнe области 
Механика тла, фундирање, геотехника 

саобраћајница и Подземне конструкције
на одређено време од пет година

3. Доцент за ужу научну област Бетонске 
конструкције

на одређено време од пет година

4. Асистент - студент докторских студија 
за ужу научну област Техничка механика 

и теорија конструкција
на одређено време од три године

2 извршиоца

5. Асистент - студент докторских 
студија за уже научне области 

Фотограметрија и даљинска детекција, 
земљишни информациони системи и 

Геоинформатика
на одређено време од три године

2 извршиоца
Општи услови за радна места 1, 2, 3: VIII степен стру-
чне спреме, докторат из уже научне области којој наставни 
предмет припада.

Општи услови за радна места 4 и 5: VII/1 степен стру-
чне спреме из уже научне области за коју се бира - студент 
докторских студија, у складу са чланом 84 став 1 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон, 73/18, 67/19 и 6/20).

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статута Универзитета у Београду и Статута Грађевин-
ског факултета Универзитета у Београду, као и других општих 
аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву доставити биогра-
фију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова 
и оверен препис диплома. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“

11050 Београд, Милића Ракића 1
e-mail: stevansi@eunet.rs

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 
6/20): 1. одговарајуће образовање, у складу са Правил-
ником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту 
(„Сл. гласник РС“, бр. 87/19), тј. да поседују минимум чет-
врти степен; да имају савладан програм обуке за педа-
гошког асистента за децу и ученике ромске национално-
сти којима је потребна додатна подршка у образовању; 
2. да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 3. да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски и ромски језик. Услов 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима доказује се лекарским уверењем 
које изабрани кандидат доставља накнадно, пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати су обавезни да доста-
ве: попуњен пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете); оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверену фотокопију сертификата о завршеном про-
граму обуке за педагошког асистента; извод из казнене 
евиденције при надлежној ПУ МУП-а или оверену фото-
копију (не старији од 6 месеци); уверење о држављан-
ству РС или оверену фотокопију (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених са холограмом или 
оверену фотокопију; доказ о знању језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на језику на ком се 
остварује образовно-васпитни рад). Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У 
току трајања поступка одлучивања о избору кандидата, 
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва упућују на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање, о чему ће кандидати благовремено оба-
вештени. Одлуку о избору кандидата доноси конкурсна 
комисија након обављеног разговора са кандидатима који 
испуњавају прописане услове и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Пријаве на конкурс доставити путем 
поште на адресу: Основна школа „Стеван Синђелић“, 
Милића Ракића 1, 11050 Београд са назнаком: „Пријава на 
конкурс за посао“. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, путем телефона: 011/3474-
075 или на имејл: stevasi@eunet.rs.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8

Виши стручно-технички сарадник
на одређено време до повратка раднице 

за породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
друштвеног смера или високо образовање на студијама 
првог степена друштвеног смера; познавање енглеског 
језика. Уз пријаву поднети биографију и копију дипломе о 
завршеној школи. Пријаве се подносе писарници Медицин-
ског факултета, Др Суботића 8, Београд. Рок за пријаву на 
оглас је 8 дана.

СРЕДЊА ШКОЛА 
Барајево, Светосавска 4а

тел. 011/830-0426, 011/830-0206

Наставник пољопривредне групе 
предмета (Органска производња 

у повртарству, Производња 
дувана, Педологија и агрохемија, 

Предузетништво)
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, са 51,8% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу са 
чланом 139 и да поседују одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 88/17, 10/19, 6/20) и 
важећим Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Пољопривреда, производња и пре-
рада хране: 1. да имају одговарајуће образовање: високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују 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. годи-
не; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 имају држављанство Републике Србије; 5. да знају језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад. У складу са 
чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни 
формулар на званичној страници Министарства просвете, 
биографију (CV), оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на 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 
ЕСПБ (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење 
одговарајуће високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из психологије и 
педагогије или оверена копија уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу), за оне који ово 
образовање поседују; за оне који не поседују, Закон по члану 
142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обаве-
зан да стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање за лиценцу, 
уверење из казнене евиденције МУП-а (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од 6 месеци); 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
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; уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); доказ одговарајуће установе о познавању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику 
(оригинал или оверена фотокопија). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Избор се врши у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности за 
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рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Пријаве, запечаћене у коверти, са 
назнаком: „За конкурсну комисију - не отварати“, доставити 
лично или слати на адресу: Средња школа у Барајеву, 11460 
Барајево, Светосавска 4а. Телефони за контакт: 011/8300-
426, 011/8300-206. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/72186-635

Ванредни професор за ужу научну 
област Морфологија, систематика и 

филогенија животиња
на Катедри за морфологију, систематику 

и филогенију животиња у Институту 
за зоологију, на одређено време од 5 

година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за 
коју се бира, смисао за наставни рад, непостојање сметње 
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању и остали 
услови утврђени чланом 85 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу научну област Биологија 
развића животиња

на Катедри за динамику развића 
животиња у Институту за зоологију, на 

одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за 
коју се бира, смисао за наставни рад, непостојање сметње 
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању и остали 
услови утврђени чланом 85 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине
на Катедри за екологију и географију 

животиња у Институту за зоологију, на 
одређено време до повратка сараднице 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8 или академски назив магистра наука са прихваће-
ном темом докторске дисертације, смисао за наставни рад, 
непостојање сметње из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању и остали услови утврђени чланом 84 Закона о 
високом образовању.

ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом 
дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радо-
ва доставити Архиви Факултета, Београд, Студентски трг 
16, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА 

АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12

Наставник у свим наставним звањима 
из уже научне области Економија и 

финансије

Наставник у свим наставним звањима из 
уже научне области Пословна економија 

и менаџмент

УСЛОВИ: Услови за избор наставника утврђени су Законом 
о високом образовању, Статутом и Правилником о избо-
ру у звања Универзитета „Унион“ и Статутом Београдске 
банкарске академије. Уз пријаву на конкурс доставити: 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оверене копије диплома о претходно стече-
ним звањима, уверење о неосуђиваности и списак објавље-
них радова. Пријаву и тражену документацију доставити у 
физичком и електронском облику, на адресу: Београдска 
банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање 
и финансије, 11000 Београд, Змај Јовина 12, кабинет 209/II 
и на e-mail: office@bba.edu.rs. Конкурс је отворен до попуне 
радних места. Непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЗАГА МАЛИВУК“
11210 Београд, Грге Андријановића 18

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуња-
ва услове прописане у чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020), у 
даљем тексту: Закон и услове прописане Правилником о 
ближим условима избора директора установа образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 108/15) и то: да има одго-
варајуће високо образовање за наставника основне шко-
ле, за педагога или психолога школе стечено: 1) на сту-
дијама 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, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2. да има дозволу за рад 
(лиценцу) за наставника и стручног сарадника, односно 
положен стручни испит; 3. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. 
да има најмање осам година рада у установи, на послови-
ма образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег 
образовања; 5. да има обуку и положен испит за директора 
(изабрани кандидат који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност), 6. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 про-
тив 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 није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора, 8. да није осуђи-
ван због привредних преступа нити му је изречена прав-
носнажна судска мера забране обављања делатности, 9. 
да има држављанство Републике Србије, 10. да зна српски 
језик на коме се одвија образовно-васпитни рад. Уколико се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућем 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
образовања и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице које уз испуњеност горе наведених усло-
ва има образовање из члана 140 став 3 истог Закона, тј. 
високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије) или на студијама у трајању од 3 године 
или више образовање за наставника те врсте школе, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада на пословима образовања и васпитања у 
установи, после стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампани формулар прилаже 
уз следећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставни-
ка или стручног сарадника; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 1 месец); доказ да има најмање 
осам година рада у установи у области образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања; уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика (кандидати који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику не 
подносе овај доказ); доказ да има обављену обуку и поло-
жен испит за директора (уколико је кандидат поседује); 
уверење из казнене евиденције у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (уверење МУП-а, не старије од 6 месеци); уве-
рење надлежног 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); уверење привредног 

суда да кандидат није осуђиван због привредних престу-
па, нити му је изречена правоснажна судска мера забране 
обављања делатности (не старије од 6 месеци); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (доказ подносе само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора устано-
ве); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата - извештај просветног саветника (доказ подно-
се кандидати који поседују извештај); радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програ-
ма рада директора школе. Пријава на конкурс са докази-
ма подноси се препорученом пошиљком са повратницом 
или лично на адресу: Основна школа „Зага Маливук”, Грге 
Андријановича 18, 11210 Београд, у затвореној коверти 
са назнаком „Конкурс за избор директора школе“. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Достављена документација се неће 
враћати кандидату. Све информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе на број телефона: 011/2712-
371, радним данима од 09 до 13 часова. Конкурс за избор 
директора ће спровести Комисија за избор директора, коју 
именује Школски одбор. О резултатима конкурса кандидат 
ће бити обавештен након пријема решења о именовању 
директора школе од стране министра просвете, науке и 
технолошког развоја. 

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
11040 Београд, Црнотравска 27

Наставник за ужу научну област 
Анатомија и хирургија

Асистент за ужу научну област 
Здравстена нега

Услови за радно место наставника су: VII/2 степен 
стручне спреме, радно искуство, најмање пет година у 
педагошком раду из одговарајуће научне области. Доку-
мента која је потребно доставити: биографија са библио-
графијом, оверена фотокопија дипломе VII, VII/2 степена, 
доказ о радном искуству.

Услови за радно место асистента су: VII/1 степен стру-
чне спреме, радно искуство, најмање две године у педа-
гошком раду из одговарајућие научне области. Документа 
која је потребно доставити: биографија са библиографијом, 
оверена фотокопија дипломе VII, VII/1 степена, доказ о 
радном искуству.

ОСТАЛО: Наведена документа доставити путем поште, на 
адресу: Правна служба - за конкурс, Висока медицинска 
школа струковних студија „Милутин Миланковић”, 11040 
Београд, Црнотравска 27. Напоменa: услови за избор у 
звање наставника и асистента, предвиђени су Законом о 
високом образовању и општим актима Високе медицинске 
школе струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд. 
Пријаве на оглас за радно место наставник достављају се 
у року од 7 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас за радно место асистент достављају се у року од 30 
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Науке физичког 

васпитања, спорта и рекреације, предмет 
Теорија и методика рукомета

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо обра-
зовање на студијама трећег степена (докторске академске 
студије) по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године, односно стечен научни назив докто-
ра наука по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године. Кандидати треба да имају способ-
ност за наставни рад, да имају објављене научне, однос-
но стручне радове у научним часописима или зборницима 
са рецензијама и да имају остварене резултате у развоју 
научно-наставног подмлатка. Кандидати треба да испуне 
и друге услове прописане одредбама Закона о високом 
образовању, Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилника о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитета у Београду, Кри-

Наука и образовање
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теријума за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Статута Факултета, Правилника о организацији 
и систематизацији послова на Факултету и Правилника о 
начину, поступку и ближим условима стицања звања и 
заснивања радног односа наставника и сарадника Факул-
тета. Потребна документација: пријава на конкурс, биогра-
фија, списак објављених научних радова, оригинал радови, 
фотокопије диплома о завршеним претходним степенима 
студија са просечном оценом и стеченом научном називу 
доктора наука из одговарајуће научне области, потписана 
изјава о изворности (преузети са сајта Универзитета у Бео-
граду, http: //www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php пра-
вилници-наставници-образац 5). Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на 
адресу: Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Регионална географија

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских академских студија који је 
претходне нивое студија завршио са укупном оценом нај-
мање 8 и показује смисао за наставни рад. Остали услови 
утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 27/18 - др. закон, 
67/19 и 6/20 - др. закони) и Статутом Географског факулте-
та, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова конкурса (биографија, списак научних радова, радо-
ви, уверење о држављанству, оверене копије диплома о 
завршеним претходним степенима студија), достављају 
се у писаној и електронској форми (CD, USB) на адресу: 
Универзитет у Београду - Географски факултет, Београд, 
Студентски трг 3/III, канцеларија 10, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Николаја Краснова 8

Наставник математике
са 88% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: кандидат за радно 
место наставника математике треба да 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, 27/2018 - др. закон 
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019, 2/2020, 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (односи се на кандидате који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику).

Наставник биологије
са 90% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: кандидат за радно 
место наставника биологије треба да 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, 27/2018 - др. закон 
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019, 2/2020, 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-

летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (односи се на кандидате који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику).

Наставник информатике и рачунарства
са 70% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: кандидат за радно 
место наставника информатике и рачунарства треба да 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, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020); 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 про-
тив 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 коме се остварује образов-
но-васпитни рад (односи се на кандидате који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику).

Наставник техничког и информатичког 
образовања
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: кандидат за рад-
но место наставникa техничког и информатичког обра-
зовања треба да 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, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019, 2/2020, 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандида-
те који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику). Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености 
услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни форму-
лар (налази се на сајту Министарства просвете) и кратку 
биографију, доставити следеће доказе (у оригиналу или 
оверене копије не старије од шест месеци): диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење о неосуђи-
ваности. Пријаве на конкурс слати на адресу школе: ОШ 
„Свети Сава“, Београд, Николаја Краснова 8 или предати 
непосредно у секретаријату школе, у коверти са назнаком 
„За конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
КРИМИНАЛИСТИЧКО 

ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
11080 Земун, Цара Душана 196

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 21.10.2020. 
године, испрвља се за радно место: наставник у звању 
ванредног професора или доцента за ужу научну област 
Енглески језик на период од 5 година, тако што се додаје: 
за наставни предмет Енглески језик 2, и исправно треба да 
гласи: наставник у звању ванредног професора или доцен-
та за ужу научну област Енглески језик за наставни предмет 
Енглески језик 2, на период од 5 година.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

11273 Батајница
Браће Михајловић Трипић 2

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо образовање, про-
писано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника основне школе и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019): а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, лице из подтачке (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да лице није правоснажном судском пресудом 
осуђивано за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених муђународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског јези-
ка; кандидат, наставник или сарадник, мора имати стечено 
средње, више или високо образовање на српском језику, или 
имати положен испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Кандидат је дужан да 
попуни пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који 
у штампаној форми доставља школи. Уз попуњен пријавни 
формулар доставити: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним основним студијама, оверену фотокопију дипломе о 
завршеним мастер академским студијама, односно оверену 
фотокопију дипломе о завршеним студијама у четворого-
дишњем трајању по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту или испиту 
за лиценцу (важи за кандидате који нису приправници); 
уверење о држављанству - оверена фотокопија; извод из 
матичне књиге рођених - оверена фотокопија; уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном судском пресудом 
за кривична дела из тачке 3) - не старије од 6 месеци; рад-
ну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) под-
носи само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о 
раду. Знање језика на коме се изводи васпитно-образовни 
рад доказује се положеним испитом из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе, осим за кандида-
те који су стекли образовање на српском језику. Решење о 
избору кандидата доноси конкурсна комисија у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима, а након 
добијања резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Пријава на конкурс мора садржати 
актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну адре-
су пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са документима 
којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити на 
горенаведену адресу.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо образовање, 
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника, васпитача и 
стручног сарадника основне школе и Правилником о степе-
ну 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 и 11/2019): а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; б) 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) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да лице није правоснажном судском 
пресудом осуђивано за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 муђуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
знање српског језика; кандидат, наставник или сарадник, 
мора имати стечено средње, више или високо образовање 
на српском језику или имати положен испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, који у штампаној форми доставља 
школи. Уз попуњен пријавни формулар доставити: оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним студијама, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеним мастер академским 
студијама, односно оверену фотокопију дипломе о заврше-
ним студијама у четворогодишњем трајању по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу (важи за кандидате 
који нису приправници); уверење о држављанству - овере-
на фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оверена 
фотокопија; уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном судском пресудом за кривична дела из тачке 3), не 
старије од 6 месеци; радну биографију. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре 
закључивања уговора о раду. Знање језика на коме се изво-
ди васпитно-образовни рад доказује се положеним испи-
том из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, осим за кандидате који су стекли образовање на 
српском језику. Решење о избору кандидата доноси кон-
курсна комисија у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима, а након добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број 
фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребива-
лишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са документима којима се 
доказује испуњеност услова конкурса доставити на горена-
ведену адресу.

Психолог
на одређено време

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо образовање, 
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника, васпитача и 
стручног сарадника основне школе и Правилником о степе-
ну 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 и 11/2019): а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; б) 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) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да лице није правоснажном судском 
пресудом осуђивано за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 муђуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
знање српског језика; кандидат, наставник или сарадник, 
мора имати стечено средње, више или високо образовање 
на српском језику, или имати положен испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, који у штампаној форми доставља 
школи. Уз попуњен пријавни формулар доставити: оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним студијама, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеним мастер академским 
студијама, односно оверену фотокопију дипломе о заврше-
ним студијама у четворогодишњем трајању по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу (важи за канди-
дате који нису приправници); уверење о држављанству - 
оверена фотокопија; 4. извод из матичне књиге рођених 
- оверена фотокопија; уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном судском пресудом за кривична дела из тач-
ке 3) - не старије од 6 месеци; радну биографију. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани 
кандидат, пре закључивања уговора о раду. Знање јези-
ка на коме се изводи васпитно-образовни рад доказује 
се положеним испитом из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, осим за кандидате који су 
стекли образовање на српском језику. Решење о избору 
кандидата доноси конкурсна комисија у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима, а након 
добијања резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Пријава на конкурс мора садр-
жати актуелни број фиксног или мобилног телефона и тач-
ну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са доку-
ментима којима се доказује испуњеност услова конкурса 
доставити на горенаведену адресу.

Библиотекар
на одређено време

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање, про-
писано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника основне школе и 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 и 11/2019): а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; б) 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) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да лице није правоснажном судском 
пресудом осуђивано за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 муђуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
знање српског језика, кандидат, наставник или сарадник 
мора имати стечено средње, више или високо образовање 
на српском језику, или имати положен испит из српског 

језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, који у штампаној форми доставља 
школи. Уз попуњен пријавни формулар доставити: оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним студијама, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеним мастер академским 
студијама, односно оверену фотокопију дипломе о заврше-
ним студијама у четворогодишњем трајању по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу (важи за кандидате 
који нису приправници); уверење о држављанству - овере-
на фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оверена 
фотокопија; уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном судском пресудом за кривична дела из тачке 3) - не 
старије од 6 месеци; радну биографију. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре 
закључивања уговора о раду. Знање језика на коме се изво-
ди васпитно-образовни рад доказује се положеним испи-
том из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, осим за кандидате који су стекли образовање на 
српском језику. Решење о избору кандидата доноси кон-
курсна комисија у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима, а након добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број 
фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребива-
лишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са документима којима се 
доказује испуњеност услова конкурса доставити на горена-
ведену адресу.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„ЗЕМУН“

11080 Земун, Наде Димић 4

Наставник предметне наставе за предмет 
физика

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове пропис-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020); да имају одговарајуће 
образовање, за наставника предметне наставе из предмета 
физика, услове прописне чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања и услове про-
писане Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама (“Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, број 8/2015, 11/2016, 13/2016 - исп, 
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, и 2/2020); одговарајуће 
образовање прописано чланом 20 Правилника о организа-
цији и систематизацији радних места у Електротехничкој 
школи „Земун“ дел. бр. 439 од 29.03.2018. године за тех-
ничара одржавања информационих система и техноло-
гија (средњошколско образовање - IV степен или стече-
но звање: електротехничар информационих технологија, 
електротехничар рачунара, администратор рачунарских 
мрежа); 2) да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђи-
вани 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да имају држављанство Републи-
ке Србије; 5) да знају српски језик. Докази о испуњености 
услова из става 2 тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 2 тачка 2) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, а потребну докумантацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Потпуном пријавом сматра се пријава са кратком 
биографијом уз коју се прилаже: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству или извод из 
држављанства), извод из матичне књиге рођених, доказ о 
стеченом образовању, уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренута истрага, доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања, не старије 
од 6 месеци; доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра 
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да они познају језик на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад). Све фотокопије докумената морају бити оверене 
од стране нотара - јавног бележника. Рок за пријављивање 
на оглас је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и од стране јавног 
бележника неовереном документацијом неће бити узете 
у разматрање. Конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну проверу психофизичких 
способности. Проверу психофизичких способности врши 
надлежна служба за запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака. Пријаве доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе, тел. 2618-155.

Техничар одржавања информационих 
система и технологија

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020); да имају одговарајуће 
образовање, за наставника предметне наставе из предмета 
физика, услове прописане чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања и услове про-
писане Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, број 8/2015, 11/2016, 13/2016 - исп, 
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, и 2/2020); одговарајуће 
образовање прописано чланом 20 Правилника о организа-
цији и систематизацији радних места у Електротехничкој 
школи „Земун“ дел. бр. 439 од 29.03.2018. године за тех-
ничара одржавања информационих система и техноло-
гија (средњошколско образовање - IV степен или стече-
но звање: електротехничар информационих технологија, 
електротехничар рачунара, администратор рачунарских 
мрежа); 2) да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђи-
вани 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да имају држављанство Републи-
ке Србије; 5) да знају српски језик. Докази о испуњености 
услова из става 2 тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 2 тачка 2) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Потпуном пријавом сматра се пријава са кратком 
биографијом уз коју се прилаже: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству или извод из 
држављанства), извод из матичне књиге рођених, доказ о 
стеченом образовању, уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренута истрага, доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања, не старије 
од 6 месеци; доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра 
да они познају језик на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад). Све фотокопије докумената морају бити оверене 
од стране нотара - јавног бележника. Рок за пријављивање 
на оглас је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и од стране јавног 
бележника неовереном документацијом неће бити узете 
у разматрање. Конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну проверу психофизичких 
способности. Проверу психофизичких способности врши 
надлежна служба за запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака. Пријаве доставити лично или поштом 
на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу 
можете добити од секретара школе, тел. 2618-155.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Вaнрeдни прoфeсoр зa ужу нaучну 
oблaст Физичкa eлeктрoникa

на одређено време од 5 година

Вaнрeдни прoфeсoр зa ужу нaучну 
oблaст Eлeктрoeнeргeтски систeми

на одређено време од 5 година

Дoцeнт зa ужу нaучну oблaст Физичкa 
eлeктрoникa

на одређено време од 5 година

Дoцeнт зa ужу нaучну oблaст 
Eлeктрoникa

сa 20% радног времена, на одређено 
време од 5 година

Дoцeнт зa ужу нaучну oблaст 
Eлeктрoeнeргeтски систeми

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закон), подзаконским 
актима, општим актима Универзитета у Београду и општим 
актима Факултета.

Aсистeнт зa ужу нaучну oблaст 
Рaчунaрскa тeхникa и инфoрмaтикa

на одређено време од 3 године
2 извршиoцa

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закон), подзаконским 
актима, општим актима Универзитета у Београду и општим 
актима Факултета. Посебан услов: предмети уже науч-
не области за које се тражи просечна оцена: сви стручни 
прeдмeти Кaтeдрe зa рaчунaрску тeхнику и инфoрмaтику.

Aсистeнт зa ужу нaучну oблaст 
Eлeктрoникa

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. 
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закон), подзаконским 
актима, општим актима Универзитета у Београду и општим 
актима Факултета. Посебан услов: предмети уже научне 
области за које се тражи просечна оцена: сви ужeстручни 
прeдмeти мoдулa Eлeктрoникa.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова (биографија, списак научних радова и радови у 
електронској форми на CD-у, копија дипломе, односно 
уверења које важи до издавања дипломе са списком поло-
жених испита у току студија и уверење о држављанству), 
доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну 
област Физичка хемија

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило 
са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има 
најмање 3 године педагошког искуства на високошколској 
установи, има научни назив доктора наука, научне, односно 
стручне радове објављене у научним часописима или збор-
ницима са рецензијама и способност за наставни рад; више 
научних радова од значаја за развој науке у ужој научној 
области објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима са рецензијама, односно оригинално стручно 
остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и 
сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку 
задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова 
саопштених на међународним или домаћим научним скупо-
вима; завршен Факултет за физичку хемију. Кандидати уз 
пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним 
претходним степеним студија са просечном оценом и стече-
ном научном називу доктора наука из одговарајуће научне 
области (фотокопије); биографију; списак радова; радове; 
уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака за ужу 
научну област за коју се бира; извод из матичне књиге рође-
них (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). 
Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Правилником о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Ста-
тутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског 
факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Фармакокинетика и клиничка фармација

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских академских студија који је 
сваки од претходних степена студија завршио са просеч-
ном оценом најмање 8, 00 (осам), односно магистар наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације и показује 
смисао за наставни рад; завршен фармацеутски факултет. 
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: дипло-
му о завршеним претходним степенима студија (оверене 
фотокопија); биографију; уверење о похађању докторских 
академских студија; доказ да је прихваћена тема докторске 
дисертације (уколико је магистар наука); извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству 
(фотокопија). Услови за избор у звање су прописани Зако-
ном о високом образовању и Статутом Универзитета у Бео-
граду и Статутом Фармацеутског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у 
писаној форми Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА

11000 Београд, Станка Враза 63

Оглас објављен у публикацији „Послови” 14.10.2020 
године, поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА 
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ 
МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ И 

ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Јеврејска 24

тел. 011/2643-390

Наставник за ужу научну област Страни 
језици (италијански језик) 

на одређено време од 5 година 
УСЛОВИ: услови за избор наставника прописани су Зако-
ном о високом образовању, Статутом и општим актима 
Факултета за примењени менаџмент, економију и финан-
сије. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености 
услова (оверене копије диплома, списак научних и струч-
них радова и др.) достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Станка Враза 63

Наставник практичне наставе, област 
здравство и социјална заштита, у 

образовном профилу стоматолошка 
сестра - техничар

са 40% радног времена
УСЛОВИ: 1) VII/1 степен стручне спреме, доктор стомато-
логије; 2) психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (извод из казнене евиденције МУП-а); 4) 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати уз 
пријавни формулар достављају документацију (у овереној 
копији). Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. На основу чл. 
154 ст. 7 и Закона о основама система васпитања и обра-
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зовања установа конкурсна комисија ће доставити решење 
о избору кандидата по расписаном конкурсу. Пријаве слати 
поштом, на адресу Зуботехничке школе, Станка Враза 63, 
11050 Београд.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”

11000 Београд, Прерадовићева 2
тел. 011/7293-765

Наставник физике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове у 
складу са чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће обра-
зовање и то: одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони 
и 10/2019) и 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, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18, 11/2019, 2/2020 и 8/2020): на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; лице мора да има и 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 уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као 
доказ доставља кандидат који буде изабран пре закљу-
чења уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности 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 језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику, кан-
дидат доставља доказ одговарајуће високошколске устано-
ве надлежне за издавање таквих докумената о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).

Чистачица
УСЛОВИ: први степен стручне спреме, односно завшено 
основно образовање; да кандидати имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат 
који буде изабран пре закључења 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику, кандидат доставља доказ одго-
варајуће високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, биографију (CV), доказ о одговарајућем образо-
вању: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије - оверене копије диплома и 
првог и другог степена, не старије од 6 месеци); на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године (оверену копију дипломе, да није старија од 6 
месеци); за радно место чистачице: сведочанство о завр-
шеном основном образовању (оргинал или оверена копија, 
не старија од 6 месеци); доказ, односно уверење о неос-
уђиваности из казнене евиденције МУП-а РС (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење о 

држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци). Доказ о знању срп-
ског језика достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. Доказ о здрав-
ственој способности доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. У поступку 
одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима. Пси-
холошку процену способности врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Пријаве са доказима о испуњености услова се достављају 
секретаријату ОШ „Ослободиоци Београда”, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, лично или поштом 
на адресу: Прерадовићева 2. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА“

11561 Дудовица
Др Воје Даниловића 17

тел. 011/8187-011

Наставник биологије
са 80% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да испуњавају услове за 
заснивање радног односа предвиђене чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 1. поседо-
вање одговарајућег образовања; 2. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. поседовање држављанства Репулике Србија; 
4. знање српског језика и језика на којем се изводи образ-
воно-васпитни рад; 5. 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 малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Кандидти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом достављају школи. Уз пријавни 
формулар, кандидати достављају следећу документацију: 
1. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, не 
старију од 6 месеци; диплому о завршеном високом образо-
вању 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 Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; 2. доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања - уверење из 
казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију); 3. доказ да против кандида-
та није покренут кривични поступак - уверење надлежног 
суда, не старије од шест месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); 4. уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију) и 5. доказ о 
знању српског језика достављају кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику. 6. CV 
(биографија кандидата). Рок за пријављивање на конкурс 
је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. 
Приложена докуменација се не враћа. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаве доста-
вити лично или путем препоручене поште на адресу школе.

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН“

11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а

тел. 011/2144-740

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања као и чл. 2 и 7 Пра-
вилника о ближим условима за избор директора установе 
образовања и васпитања. За директора школе може бити 
изабрано лице које има одговарајуће високо образовање за 
наставника гимназије, за педагога и психолога стечено на 
студијама другог степена: мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета 
или студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета) или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године; да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, да 
има обуку и положен испит за директора школе, да има нај-
мање 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 пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична 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 или за 
привредни преступ утврђен Законом о основама система 
образовања и васпитања у вршењу раније дужности; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Изабрани 
директор који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од 2 године од дана ступања на дуж-
ност. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
или обавештења о положеном испиту за лиценцу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење), доказ да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них 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 које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (извод из казнене евиденције МУП-а); 
доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности (уверење прив-
редног суда), доказ 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 кривична 
дела из чл. 7. Правилника о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања (уверење 
надлежног суда), доказ-потврду о најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања, доказ о познавању српс-
ког језика осим кандидата који су на српском језику стекли 
одговарајуће образовање (уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове), оверену фотокопију извештаја просветног саветника 
(уколико поседује такав извештај), а уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало дужност директо-
ра установе, дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, 
преглед кретања у служби са биографским подацима. 
Министар просвете, науке и технолошког развоја у року од 

Наука и образовање
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30 дана од дана пријема документације из чл. 123 ст. 17 
Закона о основама система образовања и васпитања врши 
избор директора установе и доноси решење о његовом 
именовању, о чему ће Десета гимназија „Михајло Пупин“ 
обавестити лица која су се пријавила на конкурс. Поступак 
за избор директора спроводи комисија за избор директора 
образована од стране Школског одбора. Достављена доку-
ментација се враћа кандидату. Сви наведени докази сас-
тавни су део пријаве на конкурс, морају бити оверени и не 
могу бити старији од 6 месеци. Пријава на конкурс за избор 
директора, заједно са потребном документацијом, предаје 
се лично у секретаријату школе од 8-14 часова или шаље 
препорученом пошиљком на наведену адресу са назнаком 
“Пријава на конкурс за директора”, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154 

тел. 011/3950-867

Редовни професор за ужу научну област 
Информациони системи

УСЛОВИ: услови за избор прописани су Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету, Крите-
ријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета 
и Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва на Факултету; у звање редовног професора 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 уста-
нови, има научни назив доктора наука; има научне, однос-
но стручне радове објављене у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама; има и више научних радова 
од значаја за развој науке у ужој научној области објавље-
них у међународним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама; оригинално стручно остварење (пројекат сту-
дија, патент оригинални метод, и сл.), односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или 
монографију, практикум или збирку задатака за ужу науч-
ну област за коју се бира и више радова саопштених на 
међународним или домаћим научним скуповима; има и 
већи број научних радова који утичу на развој научне 
мисли у ужој области објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са рецензијама, већи број 
научних радова и саопштења изнетих на међународним 
или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или 
монографију или оригинално стручно остварење, оства-
рене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на 
факултету, учешће у завршним радовима на специјалис-
тичким и мастер академским студијама и способност за 
наставни рад. Заинтересовани кандидати дужни су да уз 
пријаву приложе: диплому о завршеним претходним сте-
пенима студија са просечном оценом и стеченом научном 
називу доктора наука из одговарајуће научне области, био-
графију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област Страни 
језици - енглески језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је 
сваки од претходних степена студија завршио са просеч-
ном оценом најмање 8, и који показује смисао за настав-
ни рад. Заинтересовани кандидати су дужни да уз пријаву 
приложе: диплому о завршеним претходним степенима 
студија са просечном оценом или о стеченом академском 
називу магистра; потврду о уписаним докторским студија-
ма; за студенте са завршеним магистарским студијама - 
потврду о прихваћеној теми докторске дисертације, био-
графију, списак радова и саме радове.

ОСТАЛО: Сви прилози се достављају и у електронској 
форми на CD-у. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у огласним новинама „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ЧУКАРИЦА“
11030 Београд, Пожешка 28

тел. 3058-717

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 19.02.2020. 
године (страна 24), поништава се у целости за радна 
места: 
- медицинска сестра - васпитач, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, 2 извршиоца и
- васпитач, на одређено време ради замене одсутног запос-
леног преко 60 дана, 4 извршиоца.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПОЛЕТАРАЦ“

Барајево, Светосавска 83
тел. 011/7872-130

Спремачица

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом и ако има: 1. одгова-
рајуће образовање - основно образовање (први степен 
стручне спреме); 2. психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад; 3. да није осуђивано правоснажном пре-
судом 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна српски језик. Услови из става 1 овог 
члана доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Докази о испуњености из става 1 
тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су део пријаве на 
оглас, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на 
оглас. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
Предшколској установи на наведену адресу поштом. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену фото-
копију сведочанства о завршеном основном образовању, 
не старије о шест месеци; 2. извод из матичне књиге 
рођених, оверена фотокопија; 3. уверење о држављан-
ству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
шест месеци; 4. доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном 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, одузимања 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење издаје МУП). Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање.

БОР

НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА 
19300 Неготин, Хајдук Вељкова 3

тел. 019/541-974, 019/544-560

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка са 

функције

Наставник биологије
са 20% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до повратка са фукције

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка са функције

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем 
у радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и 
то да: имају одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, 
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019)); 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати су дужни да поднесу следећа документа: 
одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази 
се на сајту Министарства просвете); ОЈ са кратком радном 
биографијом; диплому о стеченом образовању или уве-
рење о дипломирању (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторног понашања; извод из мати-
чне књиге рођених - нови образац (оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ о позна-
вању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору кан-
дидата, Конкурсна комиисија врши ужи избор кандидата, 
који се у року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава упућују на претходну проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса могу се поднети лично или поштом 
на адресу: Неготинска гимназија, Хајдук Вељкова 3, 19300 
Неготин, са назнаком „Пријава за конкурс“. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће раз-
матрати. Ближа обавештења могу се добити на телефон: 
019/544-560. 

ОМШ „РАНКО КРИВИЋ“
19250 Мајданпек, Пролетерска 49

тел. 030/581-435

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и то: да има одго-
варајуће високо образовање за наставника музичке школе, 
педагога или психолога (у складу са чл. 122. и 140 ст. 1 и 2 
ЗОСОВ), које је стечено: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: а) студије другог степена 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. год; да има најмање осам година рада у установи, на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има дозволу за рад - лиценцу; да 
има похађан прописани програм обуке и положен испит за 
директора установе (Правилник о програму обуке и пола-
гању испита за лиценцу за директора установе образовања 
и васпитања, „Сл. гласник РС“, бр. 63/18) - уколико нема 
положен испит за директора школе изабрани кандидат ће 
бити у обавези да у законском року положи испит за дирек-
тора - две године од дана ступања на дужност); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 није правоснажно осуђиван за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; да није против њега 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 из 
чл. 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверен препис/ фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању за наставника музич-
ке школе, педагога или психолога; потврду о радном стажу 
у установи; оверен препис/фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту - лиценци за рад; доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, у 
оригиналу или оверена фотокопија); извод из МКР (у ори-
гиналу или оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности 
из чл. 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ (потврду надлежне полицијске 
управе, потврду надлежног основног, окржног и привред-
ног суда); ако је кандидат претходно обављао дужност 
директора установе, дужан је да достави резултате струч-
но-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања; 
биографију са кретањем у служби; предлог програма рада 
школе. Напомена: доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима - лекарско 
уверење, доставља се пре него што орган управљања 
закључи уговор о раду на одређено време са именованим 
директором, односно, уколико је за директора именовано 
лице из реда запослених у тој установи, пре доношења 
решења о његовом премештају на радно место директора 
које по сили закона замењује одговарајуће одредбе угово-
ра о раду (у складу са чл. 124 ст. 1 ЗОСОВ), односно пре 
ступања на дужност директора школе. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 
је објављен и на званичној интернет презентацији школе и 
огласној табли школе. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, путем телефо-
на: 030/581-435 или имејл адресе: rkrivic@gmail.com.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Асистент за ужу научну област Рударство 
и геологија - рударска група предмета

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о начи-
ну, поступку и ближим условима стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадника на Техничком 
факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани инжењер рударства и уписане докторске академ-
ске студије студијског програма рударско инжењерство. 
Остали услови утврђени су одредбом члана 84 Закона о 
високом образовању („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017) и чл. 109, 
116 и 117 Статута Техничког факултета у Бору, као и Пра-
вилником о стицању звања и заснивању радног односа 
универзитетских наставника и сарадника на Техничком 
факултету у Бору.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Минералне и рециклажне технологије

на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о начи-
ну, поступку и ближим условима стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадника на Техничком 
факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани инжењер рударства, модула Рециклажне техноло-
гије и одрживи развој и уписане мастер академске студије. 
Остали услови утврђени су одредбом члана 83 Закона о 
високом образовању („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017) и члана 
109, 116 и 117 Статута Техничког факултета у Бору, као и 
Правилником о стицању звања и заснивању радног одно-
са универзитетских наставника и сарадника на Техничком 
факултету у Бору.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању 
услова достављају се на адресу: Технички факултет у Бору, 
Војске Југославије 12, 19210 Бор. Рок за пријаву по конкур-
су је 15 дана од дана објављивања.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО МИТРОВИЋ“

32000 Чачак, Светогорска 44

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника 

са боловања
2 извршиоца

Наставник историје
са 60% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: седми степен стручне спреме (одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 ЗОСОВ за наведено занимање). Кандида-
ти треба да испуњавају и остале услове предвиђене Зако-
ном о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС“, 88/17): да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 
тачка 3 ЗОСОВ; да имају држављанство Републике Србије; 
да познају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс доставити: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се про-
тив кандидата не води истрага нити да је подигнута оптуж-
ница и да се не води кривични поступак пред судом (све 
то не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе 
и кратку биографију. Пријаве слати на адресу: ОШ „Рат-
ко Митровић“, 32000 Чачак, Светогорска 44. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у настави за ужу научну 
област Електроенергетика на модулу 

Индустријска електроенергетика
на одређено време од једне године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Електроенергетика на модулу 

Електроенергетски системи
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија у одгова-
рајућој научној области, који је студије првог степена завр-
шио са просечном оценом најмање 8 и положени испити 
на основним студијама из модула за који се бирају. Поред 
наведених услова кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане Законом о високом образовању и Стату-
том Факултета техничких наука у Чачку. Пријава на кон-
курс треба да садржи име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања и број телефона, подат-
ке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз 
пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми и додатак дипломи или уверење о положеним 
испитима, као и оверене фотокопије диплома о претходно 
завршеним степенима студија, списак научних и стручних 
радова као и саме радове, доказ надлежног органа о нео-

суђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закон). Пријаву са доказима о 
испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факул-
тет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. 
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” и на интернет страници Факултета 
техничких наука у Чачку. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих 
докумената уз пријаву на конкурс се не враћају.

ЈАГОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”
35210 Свилајнац, Радничка 1

тел. 035/312-004

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: образовање за васпитача стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 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 и дозвола за рад (лиценца) 
за васпитача.

Сервирка 
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Спремачица 
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Kандидати треба 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које 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 поло-
жио српски језик достављају само кандидати који основ-
но образовање нису стекли на српском језику). Кандида-
ти 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: овере-
ну фотокопију/препис дипломе (за васпитаче), односно 
сведочанства о стеченом основном образовању (за сер-
вирке и спремачице); акт Министарства просвете о посе-
довању дозволе за рад (лиценце) за васпитача; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија; 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, оригинал или оверену фотокопију; уверење из каз-
нене евиденције о неосуђиваности, не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију. Доказ да кандидат зна 
српски језик (доказ - потврду одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио српски језик достављају 
само кандидати који основно образовање нису стекли на 
српском језику). 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 иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве се могу поднети на адресу: Предшколска устано-
ва „Дечја радост“, Радничка 1, 35210 Свилајнац, са назна-
ком: „За конкурс (не отварати)”, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

Наука и образовање
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ОШ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ“
35256 Сикирица

тел. 035/8542-195

Стручни сарадник
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: За стручног сарадника, кандидат треба да 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), и то: да 
је стекао високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије): (1) студије другог степена 
из научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) 
„Услови“ мора да има завршене студије првог степена из 
научне односно стручне области за одговарајући предмет, 
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“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 
и 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). Општи услови у скла-
ду са чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020): 1. да кандидат има 
одговарајуће образовање; 2. да 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик. Кандидати су дужни да 
приложе следећу документацију: 1. попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја), 2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом висо-
ком образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију); 5. извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење о нео-
суђиваности; 7. лекарско уверење (прилаже кандидат који 
буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“ Националне служ-
бе за запошљавање. 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 психо-
лошку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријавни формулар са доку-
ментацијом слати препорученом поштом или доставити 
лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са наз-
наком „За конкурсну комисију“, на адресу: Основна школа 
„Бранко Крсмановић“, 35256 Сикирица. Контакт телефон: 
035/8542-195.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96

тел. 035/8470-809

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до краја школске 
2020/2021. године, са 50% радног 

времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 6/2020), односно да има стечено 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка 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, 8/2020), за 

извођење наставе и других облика образовно-васпитног 
рада за предмет српски језик и књижевност; да има пси-
хичку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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 језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

Библиотекар
на одређено време до краја школске 
2020/2021. године, са 15% радног 

времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 6/2020), односно да има стечено 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка 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), за библиотекара; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности 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.

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 70% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 6/2020), односно да има стечено 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка 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, 8/2020), за 
извођење наставе и других облика образовно-васпитног 
рада за предмет биологија; 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 Репу-
блике Србије, да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: За сва наведена радна места кандидат уз 
пријавни формулар преузет са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
школи треба да достави и следеће: кратку биографију; 
доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверена 
копија дипломе о стеченом високом образовању, односно 
за радно место чистачице оригинал или оверена копија 
сведочанства о завршеном основном образовању и васпи-
тању, дносно о завршеном осмом разреду); уколико кан-
дидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија, на обрасцу који важи трајно); уве-

рење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење или потврда о неос-
уђиваности за кривична дела наведена у условима и да 
није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци, 
оргинал или оверена фотокопија); уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој 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 пребива-
лишта или боравишта, контакт телефон), радно место за 
које кандидат конкурише. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови“. Неблаговремене, 
непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са 
потребном документацијом са назнаком „За конкурс за 
радно место _____________“, доставити на горенаведену 
адресу. Телефон за контакт: 035/8470-809, Ана Марковић, 
секретар школе.

ОМШ „МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ“
35250 Параћин, Бранка Крсмановића 47

тел. 035/573-060

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: 1. да кандидат има VII степен стручне спреме, 
факултет музичке уметности, односно, одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 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 сис-
тема образовања и васпитања; 3. да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу); 
4. да има најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; 5. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 6. да није осуђи-
ван 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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-
тив 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-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Документа на основу којих кандидати доказују 
испуњеност услова конкурса: 1. оригинал или оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању; 2. ориги-
нал или оверено уверење дозволе за рад (лиценце); 3. 
оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријава која не садржи 
ово уверење неће се сматрати непотпуном, јер кандидат 
има законски рок да положи испит); 4. оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству; 5. оригинал 
уверења о неосуђиваности из основног 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; 
8. потврда одговарајуће установе да је каднидат положио 
испит из српског језика (осим за кандидате који су стекли 
образовање на српском језику); 9. лекарско уверење 
(ново); 10. оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, 11. оверена фотокопија дока-
за о резултатима стручно-педагошког надзора и оцена 
спољашњег вредновања, извештај просветног саветника 
(за кандидате који су обављал дужност директора); 12. 
преглед кретања у служби са биографским подацима; 
13. пријавни формулар са званичне странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развја. Рок за пријаву 
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
могу се поднети лично, у затвореној коверти, у секрета-
ријату школе или препоручено пошиљком на адресу шко-
ле: ОМШ „Миленко Живковић“, Бранка Крсмановића 47, 
35250 Параћин, са назнаком „За избор директора”.

Наука и образовање
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Наставник биологије
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да имају одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, као и посебне услове предвиђене 
у Правилнику о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - исп, 13/2016, 2/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 и 15/2020): дипломирани 
биолог. У радни однос може бити примљено лице под усло-
вима прописаним законом и ако: има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђивано 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 злос-
тављање 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар 
преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, доставити: кратку биографију, оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (као доказ о одговарајућем 
образовању), доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 ст. 1 т. 
3 Закона (не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (на новом обрасцу, оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци). Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима - лекарско уверење, подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о 
знању српског језика, као и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику. 
Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу 
или овереној фотокопији. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
адресу: Техничка школа, Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја, 
са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон: 035/8471-772, 8472-466, код 
секретара школе.

КИКИНДА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА АДА
24430 Ада, Моше Пијаде 47

тел. 024/853-034

Наставник предметне наставе - немачки 
језик

на мађарском и српском језику, са 
72,22% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; професор, однос-
но дипломирани филолог за немачки језик и књижев-
ност; мастер филолог (студијски програм Немачки језик 
и књижевност); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и књижевност).

Наставник предметне наставе - физика
на мађарском и српском језику, са 80% 

радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спрме; 1 професор физике; 
2. дипломирани физичар; 3. дипломирани астрофизичар; 4. 
професор физике - хемије; 5. дипломирани инжењер физи-
ке, смер индустријска физика; 6. дипломирани физичар 
за општу физику; 7. дипломирани физичар за примењену 
физику; 8. дипломирани физичар - информатичар; 9. про-
фесор физике за средњу школу; 10. дипломирани физичар 
за теоријску и експерименталну физику; 11. дипломирани 
физичар - истраживач; 12. дипломирани физичар за при-
мењену физику и информатику; 13. дипломирани физичар 
- медицинске физике; 14. дипломирани професор физике - 
мастер; 15. дипломирани физичар - мастер; 16. дипломира-

ни физичар - мастер физике - метеорологије; 17. дипломира-
ни физичар - мастер физике - астрономије; 18. дипломирани 
физичар - мастер медицинске физике; 19. дипломирани про-
фесор физике-хемије - мастер; 20. дипломирани професор 
физике-информатике - мастер; 21. дипломирани физичар - 
професор физике - мастер; 22. дипломирани физичар - тео-
ријска и експериментална физика - мастер; 23. дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; 24. 
дипломирани физичар - примењена физика и информатика 
- мастер; 25. мастер физичар; 26. мастер професор физике. 
Лице из алинеје двадесет пете и двадесет шесте мора имати 
претходно завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима из области физике.

Наставник предметне наставе - 
електротехничка група предмета
на мађарском и српском језику

УСЛОВИ: кандидат треба да има образовање у складу са 
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. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 
4/2018, 13/2018, 2/2020 и 14/2020).

ОСТАЛО: За сва радна места важе следећи општи услови 
у складу са чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања: 1) психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; 2) неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 3) држављанство Републике Србије; 4) позна-
вање српског језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (мађарски језик). Додатни услови: oдгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
кандидат мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, 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. Докази о испуњавању услова: пријавни формулар 
са интернет сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, потписана биографија кандидата, ориги-
нал/оверена копија дипломе, оригинал/оверена копија уве-
рења о држављанству, оригинал/оверена копија уверења 
о неосуђиваности, доказ о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад (српски и мађарски језик). 
Рок за подношење пријаве: 15 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу: Катарина Ивушић, 024/853-034, 
067/702-6649. Адреса на коју се подносе пријаве: Техничка 
школа Ада, Моше Пијаде 47, 24430 Ада. Начин подношења 
пријаве: лично у затвореној коверти или на адресу на коју 
се подносе пријаве, са назнаком „За конкурс“ или поштом, 
са повратницом, на адресу на коју се подносе пријаве. Кон-
курс за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија 
коју ће директор именовати посебним решењем. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма, код надлежне службе за запошљавање. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност 
за рад са децом и ученицима.

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„СНЕЖАНА-ХОФЕХЕРКЕ“

24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-112

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), у даљем тексту: 
Закон, и то: 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености наведених услова саставни су 
део пријаве за конкурс, изузев доказа из тачке 2, који се 
прибавља пре закључења уговора о раду. Одговарајуће 
високо образовање је образовање стечено: 1. (1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (2) стидије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (3) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне 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; 3. изу-
зетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама првог степе-
на (основне академске студије и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Дужност директора предшколске установе 
може да обавља лице које има: образовање из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона за васпитача или стручног сарадника, доз-
волу 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. 
Дужност директора предшколске установе може да обавља 
и лице које има: образовање из члана 140 ст. 3 Закона за 
васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање десет година рада у предшколској устано-
ви на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Изабрани директор, ако нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност. Кандидат који 
се пријављује на конкурс за директора установе треба да 
приложи следеће доказе: 1. радну биографију са кратким 
прегледом кретања у служби; 2. доказ да поседује одгова-
рајуће образовање (оригинал или оверену копију); 3. доказ 
о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверену 
копију); 4. доказ о обуци и положеном испиту за директора 
установе (оригинал или оверену копију); 5. доказ о радном 
стажу, потврду о годинама рада у установи образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 6. 
доказ да није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 
став 1 тачка 3) Закона (уверење о некажњавању из МУП-а, 
не старије од шест месеци); 7. доказ да се против кандида-
та не води истрага и да нису покренуте истражне радње 
код надлежног суда (уверење о некажњавању из суда, 
не старије од шест месеци); 8. доказ да није осуђиван за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење 
о некажњавању из Привредног суда, не старије од шест 
месеци); 9. уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од шест месеци (оригинал или оверену копију); 
10. извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену копију); 11. доказ о знању српског језика и језика на 
којем се обавља васпитно образовни рад- мађарског језика 
(доказ одговарајуће високошколске установе да је положио 
српски језик, уколико је образовање стекао на мађарском 
језику, односно доказ одговарајуће високошколске уста-
нове да је положио мађарски језик, уколико је образо-
вање стекао на српском језику), изузетно, уколико их није 
положио, исто познавање језика цениће се обављањем 
непосредног разговора Комисије за избор директора са 
кандидатом; 12. доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење не старије од шест месеци, кандидат који буде 
изабран може прибавити исто непосредно пре закључења 
уговора о раду); 13. уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност директора устано-
ве, дужно је да достави оверену фотокопију извештаја о 
резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата 
(извештај просветног саветника) и резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања; 
14. оквирни план рада за време мандата. Документација 
се доставља у три примерка (један примерак чини ориги-
нал или оверена фотокопија докумената, а у два примерка 
достављају се обичне фотокопије оригинала или оверених 
фотокопија).

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Пријава на конкурс обавезно треба да садржи 
податке о кандидату (име и презиме кандидата, адресу 
пребивалишта, односно боравишта, конакт телефон, адре-
су електронске поште ако је кандидат поседује), исто се 
подноси на пријавном формулару (исти образац се нала-
зи на званичној инернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја), уз који се доставља и 
попис документације која се доставља уз пријаву као доказ 
о испуњености тражених услова. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Пријава на конкурс за избор директора зајед-
но са потребном документацијом доставља се у затвореној 
коверти поштом на адресу установе: Дечји вртић „Снежа-
на-Хóфехéрке“, Сента 24400, Златне греде 7, са назнаком 
„Конкурс за избор директора установе“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. О резул-
татима конкурса кандидати ће бити обавештени у року од 
8 дана од дана пријема решења о именовању директора 
установе које доноси министар просвете, науке и техно-
лошког развоја. Ближа обавештења могу се добити у прав-
ној служби установе на број телефона: 024/815-112.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ“

23300 Кикинда, Светосавска 19
тел. 0230/442-474

Наставник уметничких и стручних 
предмета - солфеђо и теорија музике

са пуним радним временом (80% 
солфеђо и 20%теорија музике), ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 
и 6/2020) за заснивање радног односа: 1. да има одгова-
рајући степен стручне спреме одређеног занимања, пре-
ма Правилнику 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 
то: дипломирани музички педагог, дипломирани музичар - 
усмерење музички педагог; професор солфеђа: професор 
солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар - педа-
гог; мастер теоретичар уметности, професионални статус 
- музички педагог, 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 малолет-
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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3. да 
је држављанин Републике Србије; 4. да зна српски језик 
(доказ су у обавези да доставе само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику) - доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Уз пријаву по конкурсу кан-
дидати су дужни да приложе: 1. пријавни формулар који 
попуњавају на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, штампају га и исти 
прилажу са документацијом, 2. биографију, 3. диплому или 
уверење о стеченој стручној спреми - оригинал или ове-
рену фотокопију, 4. уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију, 5. извод 
из матичне књиге рођених - оригинал или оверену фото-
копију, 6. уверење о неосуђиваности из МУП-а, не старије 
од 6 месеци, оригинал, 7. потврду одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика (само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику). У поступку одлучивања о избору комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос, врши ужи избор кандидата које упућује на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана добијања резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима, комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Доказ о испуње-
ности услова у погледу психичке, физичке и здравствене 
способности за рад децом и ученицима доставља кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве достави-
ти лично у секретаријату школе или слати препорученом 
пошиљком на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. 
Телефон за контакт: 0230/442-474.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СРЕЋНО ДЕТЕ“

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 4

тел. 0230/82-624

Васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: виша стручна спрема, завршене основне академ-
ске студије од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно основне 
струковне студије обима 180 ЕСПБ, односно стечено више 
образовање у трајању од две до три године студија или 
завршен први степен факултета (до 2005. године); 1) одго-
варајуће образовање (горе наведено); 2) да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност; 3) 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 насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно поношање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад. Услови из става 1 овог 
члана доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1 тач. 1), 3) и 5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тач. 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс 
кандидат је дужан да приложи: оверену фотокопију дипло-
ме (оригинал на увид); уверење о држављанству (оверена 
фотокопија); извод из МКР; уверење да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом суда; уверење да се против 
лица не води кривични поступак.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу или предати 
лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће раз-
матрати. За све додатне информације можете се обратити 
на тел. 0230/82-624.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“ ОБИЛИЋ

38213 Прилужје

Наставник електрогрупе предмета
УСЛОВИ: Општи и посебни услови за пријем у радни однос: 
за пријем у радни однос услови су прописани чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр.88/2017) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017, 2/2017-II и 
13/2018). Кандидати достављају и: диплому о стеченом 
образовању, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење, потврду да нису осуђи-
вани, потврду да лице није под истрагом. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у размарање. Рок 
за достављање документације је 15 од дана расписивања 
конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

38211 Племетина
тел. 028/467-784

Хигијеничар
са 90% радног времена

2 извршиоца
УСЛОВИ: завршено основно образовање и услови пропи-
сани чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
- други закони, 10/2019 и 6/2020). Кандидати попуња-

вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и пот-
пуну документацију, заједно са пријавним формуларом дос-
тављају школи, и то: уверење о држављанству (оригинал 
или оверене фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (са холограмом или оверена фото-
копија); оверену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном образовању; лекарско уверење да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима - доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду; извод из казнене евиденције МУП-а надлежне 
полицијске управе да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве са 
потребном документацијом доставити поштом или лично, 
на адресу школе: ОШ „Свети Сава“, 38211 Племетина. Бла-
говременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је 
непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у 
конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у обли-
ку препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада у 
недељу или на дан државног празника или у неки други 
дан када школа не ради, рок истиче истеком првог нареног 
радног дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА АКСИЋ“

38232 Липљан, Новице Дејановића 10
тел. 049/483-058

Наставник математике
1 извршилац за 57,14% 

радног времана - Липљан
1 извршилац за 85,71% 

радног времена - Рабовце
1 извршилац за 57,14% 

радног времена - Старо Грацко

Стручни сарадник - педагог
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати могу да буду примљени у радни однос 
под условима: 1) да имају одговарајуће високо образовање, 
стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије) или б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; 3) да нису осуђива-
ни 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5) да знају српски језик - образовно-васпитни 
рад се остварује на српском језику. Докази о испуњености 
услова из тачака 1) и 3)-5) саставни су део пријаве на кон-
курс и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ под 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије. Кандидати који буду 
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 приме-
ном стандардизованих поступака. Решење о избору кан-
дидата донеће конкурсна комисија у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни фор-
мулар (одштампан) и потребну документацију треба посла-
ти на адресу: ОШ „Браћа Аксић“, 38232 Липљан, Новице 
Дејановића 10, у року од 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код в.д. директора школе на број телефона: 
049/483-058.

Наука и образовање
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КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

34240 Кнић
тел. 034/510-118

Наставник математике и информатике
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: према Правилнику о врсти и степену образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016 и 10/2016), наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада из предмета математика може да изводи: 
професор математике, дипломирани математичар, дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике - матема-
тике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер 
математичар, мастер професор математике, мастер профе-
сор математике и физике, мастер професор математике и 
информатике, мастер професор физике и математике, мас-
тер 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 мате-
матичар - 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, дипло-
мирани математичар и информатичар. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да имају завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из предмета гео-
метрија или основи геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике, односно математике и информатике. 
Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 и др. Закони 
и 10/2019) и да имају одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања и у складу са Правилником о врсти и степену 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик (уколико је образовање завршено на 
страном језику). Кандидати за конкурс подносе пријаву у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на пријав-
ном 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 за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (уве-
рење полицијске управе са изводом из казнене евиденције 
издатог од стране МУП-а РС, не старије од шест месеци); 
доказ да кандидат има држављанство Републике Србије 
(уверење не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о познавању српског језика, као језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад-доставља 
само кандидат који није стекао диплому на српском језику 
(потврда, уверење или други документ којим се доказује 
да је испит из српског језика положен по програму одгова-
рајуће високошколске установе); краћу радну биографију. 
Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене 
фотокопије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности (лекарско уверење) доставља само изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Кандидати који 

уђу у ужи избор упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима који врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Након добијених резултата психолош-
ке процене, конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима и доноси решење о избору. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на горе наведену адресу, са 
назнаком: „За конкурсну комисију”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“
34210 Рача Крагујевачка, Карађорђева 102

тел. 069/808-4221

Наставник физичког и здравственог 
васпитања и физичких активности

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, за 
рад у издвојеним одељењима школе у 

Саранову и Ђурђеву

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, за 
рад у издвојеним одељењима школе 
у Саранову и Ђурђеву, са 50% радног 

времена
УСЛОВИ: Услови које кандидат мора да испуњава: да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 
тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачком 2) и ставом 2 истог 
члана Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и одговарајући сте-
пен и врста образовања за радно место за које се подноси 
пријава по конкурсу у складу са 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, 2/20 и 8/20) (доказ: оверена фотокопије 
дипломе о одговарајућем образовању и степену и врсти 
образовања; подноси се уз пријаву на конкурс); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (напомена: доказ о испуњености овог услова 
доставља се пре закључења уговора о раду); да није осуђи-
ван 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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: уверење о неосуђива-
ности, подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу или 
овереној фотокопији, наведени доказ не може бити старији 
од 6 месеци рачунајући од датума објављивања конкурса); 
да је држављанин Републике Србије (доказ: уверење о 
држављанству подноси се уз пријаву на конкурс у оригина-
лу или овереној фотокопији, наведени доказ не може бити 
старији од 6 месеци рачунајући од датума објављивања 
конкурса); да зна српски језик (доказ: оверена копија јавне 
исправе којим се доказује да је кандидат стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику, на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе - подноси се уз пријаву на конкурс, овај доказ дос-
тављају само кандидати који нису стекли образовање на 
српском језику).

ОСТАЛО: Поред наведеног, кандидат треба да достави: 
одштампан пријавни формулар који попуњава на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; извод из матичне књиге рођених, у 
оригиналу или овереној фотокопији; биографију. Пријаве 
са потребном документацијом доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, 
на адресу школе: Основна школа „Карађорђе“, Карађорђе-
ва 102, 34210 Рача Крагујевачка, са назнаком: „За конкурс 
за слободна радна места“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Телефон за ближе инфор-
мације: 069/808-4221. Особа за контакт: Борко Петровић, 
секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

34000 Крагујевац, Кајмакчаланска 59
тел. 034/302-136

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2020/2021. годину
УСЛОВИ: стечено средње образовање у четворогодишњем 
трајању; знање ромског језика; савладан програм обуке 
за оспособљавање педагошких асистента; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство 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 пријав-
ним формуларом доставља школи и то: доказ о одгова-
рајућем образовању (оверен препис или оверену фотоко-
пију 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 високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о завршеној обу-
ци за педагошког асистента (оверен препис или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена фото-
копија); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење или потврда 
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлеж-
на полицијска управа (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој 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, кон-
такт телефон) и радно место на које кандидат конкурише. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши Национална служба за запошљавање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне, као 
и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у 
разматрање. Пријаву на конкурс са потребном документа-
цијом, са назнаком: „За конкурс за радно место педагошки 
асистент“, доставити на горенаведену адресу. Телефон за 
контакт: 034/302-136, Јелена Митровић, секретар школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за научну област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужа научна област 
Примењено рачунарство

у Институту за математику и 
информатику Факултета, на одређено 

време на пет година
УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области Рачунарских 
наука или Електротехничког и рачунарског инжењерства. 
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други закон, 73/18, 67/19 и 
6/20 - други закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о ближим условима и поступку за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом 
Факултета, Правилником о условима за избор наставни-
ка Факултета и Правилником о систематизацији послова 
и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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доставити биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су прихваће-
ни за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе 
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чиње-
нице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРКО ЈОВАНОВИЋ“
34000 Крагујевац, Незнаног јунака 8

тел. 034/300-333

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да има одговарајуће високо обра-
зовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за наставника основне школе, за 
педагога и психолога; да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; да има обуку и положен 
стручни испит за директора школе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за дужан је да у року од 2 године од 
дана ступања на дужност положи наведени испит); да има 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; доказ о испуњености 
услова да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима прибавља се 
пре закључења уговора о раду директора; да није осуђи-
ван 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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, што онемогућава рад у обра-
зовању; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; уколико се на конкус пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања. Кандидати достављају 
школи: попуњен и одштампан пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, заједно са потребном документа-
цијом којом се доказује испуњеност услова и то: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно дозволи за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника (лиценца); оригинал потврде 
о раду у области образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања (најмање 8 година рада); доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима - лекарско уверење, не старије од 
6 месеци, доставља изабрани кандидат пре потписивања 
уговора о раду; доказ о неосуђиваности за кривична дела 
из члана 139 става 1 тачке 3) Законао основама система 
образовања и васпитања, односно да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није утврђено дискриминаторно понашање, не ста-
рије од 6 месеци; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 
месеци; оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику; уверење о положеном испиту за 
директора, а ако изабрани директор нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања, односно у 
року од 2 године од дана ступања на дужност; биографију 
са кратким прегледом радног искуства и кретања у служ-
би и предлогом програма рада директора школе; доказ о 

резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника, оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци), односно уколико се на конкурс прија-
вило лице које је претходно обављало дужност директо-
ра установе, дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(оверена фотокопија, не старија од 6 месеци) или оригинал 
своје изјаве да није било екстерног вредновања рада шко-
ле у време његовог мандата. Рок за подношење пријава 
на конкурс за избор директора школе је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве 
на конкурс се подносе у затвореним ковертама, са наз-
наком „Конкурс за директора“, препорученом поштом на 
адресу Основна школа „Мирко Јовановић“, Незнаног јуна-
ка 8, 34000 Крагујевац или се непосредно предају у секре-
таријату школе. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, сваког радног дана од 9 до 13 
часова или путем телефона: 034/300-333. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „СЛАВКО ПОПОВИЋ”
34305 Даросава, Аранђеловац

тел. 034/6741-105

Наставник разредне наставе
у Даросави, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 

дана, замена директора у првом мандату
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних чланом 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/17 и 95/2018 - аутентично тумачење), у 
радни однос за обављање послова наставника разредне 
наставе може бити примљен кандидат који испуњава и сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање прописано 
чл. 139, 140 и 142 и 144 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020) и чланом 
2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019) и то: професор разредне наставе, про-
фесор педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ-мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 про-
тив 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 и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се преузима са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), а потребну документацију заједно са попуњеним и 
одштампаним пријавним формуларом достављају шко-
ли у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен 
и одштампан пријавни формулар; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању из 
члана 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма које су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, а у складу са чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); доказ из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична 
дела наведена у условима из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена копија); доказ одговарајуће 
високошколске установе о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад, уколико образовање није 

стечено на српском језику (оригинал или оверена копија); 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способности за рад са децом и ученицима - овај доку-
мент је потребно да достави једино изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Све оверене фотокопије или 
оригинали напред поменуте документације не смеју бити 
старије од 6 месеци. Конкурс се објављује у недељном 
публикацији „Послови“ НСЗ. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована од стране директора школе. 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 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 служ-
ба за послове запошљавања применом стандрадизованих 
поступака. 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. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Кандидат незадо-
вољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе 
жалбу директору, у року од осам дана од дана достављања 
решења. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Ако по конкурсу 
није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс 
у року од осам дана. Пријаве треба послати у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурс“, на адресу: ОШ „Славко 
Поповић“ из Даросаве, 34305 Даросава или доставити лич-
но у просторијама школе. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и путем телефона: 
034/6741-105.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац

Лицеја Кнежевине Србије 3
тел. 034/303-500

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Економске науке, ужа 

научна област Економске квантитативне 
методе и информатика

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских академских студија из научне 
области Економске науке, са претходно стеченим звањем 
мастер економиста, који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који 
показује смисао за наставни рад. Општи предуслов: кан-
дидати морају да испуњавају општи предуслов у погле-
ду неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом 
образовању и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагује-
вцу, који доказују потврдом надлежног органа (полицијске 
управе) да нису осуђивани за кривична дела прописана 
наведеним прописима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању, Статута Универзитета у Крагује-
вцу, Правилника о организацији и систематизацији посло-
ва 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 избо-
ра 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 без-
условну казну затвора од најмање шест месеци; уверење 
суда да против кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница; списак стручних и научних публика-
ција; за кандидате који су у радном односу на Економском 
факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете студе-
ната. 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.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Доктор стоматологије
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним академским 
студијама стоматологије, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; положен стручни испит, лиценца, најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора стоматоло-
гије. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи 
следећа документа: оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, кратку 
биографију, оверену фотокопију лиценце. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област 

Анатомија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године.

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област 

Оториноларингологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да испуњавају 
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чла-
ном 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдама надлежних органа да нису осуђивани за кривич-
на дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. 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 без-
условну казну затвора од најмање шест месеци, уверење 
суда да против кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница, списак стручних и научних публи-
кација и по један примерак тих публикација, а за канди-
дате који су у радном односу на Факултету медицинских 
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педа-
гошком раду. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање Уни-
верзитета у Крагујевцу (http: //www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_
KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допуна-
ма Упутства (http: //www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama 
_i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је 
обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже 
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и 
у електронској форми (на компакт диску - CD). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Интерна медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен назив доктора медицин-
ских наука, способност за наставни рад; завршена одгова-
рајућа здравствена специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Инфективне болести

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента треће 
године докторских студија, сваки од претходних степена 
студија завршен са просечном оценом најмање 8, смисао 
за наставни рад; завршена одговарајућа здравствена спе-
цијализација.

ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да испуњавају 
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чла-
ном 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдама надлежних органа да нису осуђивани за кривич-
на дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, оверене фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује стручна спрема, уверење полицијске управе да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци, уверење суда 
да против кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница, списак стручних и научних публи-
кација и по један примерак тих публикација у складу са 
упутством које се налази на страници Факултета, http: //
www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну 
документацију са доказима о испуњености услова конкур-
са сви кандидати су у обавези да доставе и у електронској 
форми (на компакт диску - CD). Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”
34 310 Топола, Мије Тодоровића 8

тел. 034/6811-003

Наставник дефектолог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС“, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидат треба да има и одговарајуће образовање, однос-
но стручну спрему према чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена чл. 
139 ст. 1. тач. 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар који се налази на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
доставља биографске податке, односно радну биографију 
и: оригинал или оверену фотокопију дипломе; уверење о 
држављанству РС не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених (нови образац); доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); уверење надлежне полицијске 
управе о неосуђиваности (извод из казнене евиденције). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима изабрани кан-
дидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријав-
ни формулар са доказима о испуњавању услова конкурса 
може се поднети лично или поштом у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу школе. Телефон за 
додатна обавештења: 034/6811-003. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

КРАЉЕВО

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

Васпитач
у дому ученика, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана (до повратка запослене са 

функције) 

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета) 
УСЛОВИ: услови прописани Законом о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20), Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18), Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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 
и 2/20) и Правилником о организацији и систематизацији 
радних места Угоститељско-туристичке школе са домом 
ученика Врњачка Бања и то: да је кандидат државља-
нин Републике Србије; да је пунолетан; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 одговарајуће образовање и то: 1. образовање у 
складу са одредбама члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а у погледу степена и врсте обра-
зовања да испуњава услове прописане Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам, 2. у складу са чланом 
142 став 1, 2 и 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања обавезно образовање из члана 140 овог закона 
је образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломрања, 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. Образо-
вање 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. Сматра се да наставник, вас-
питач и стручни сарадник који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или је положио испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из става 1 овог 
члана закона, зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који могу преузети на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз попуњени пријавни формулар кандидати треба да при-
ложе следеће доказе: извод из матичне књиге рођених (са 
холограмом); уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); диплому као доказ о одговарајућем образовању; 
извод из казнене евиденције да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима изабрани кан-
дидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Докази 
се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Докази 
који су приложени уз пријаву не враћају се. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок 

Наука и образовање
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за подношење пријава за учешће на конкурсу је 8 дана од 
дана оглашавања овог конкурса у публикацији „Послови”. 
Решење о избору кандидата биће донето у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36000 Краљево, Цара Душана 2

тел. 036/314-296

Наставник италијанског језика
за 87% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чл. 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 
5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог 
члана, чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020), Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/16, 2/2017 и 3/2017) и чл. 20 и 21 Правилника о 
раду ОШ „Светозар Марковић“, и то: у радни однос може 
да буде примљено лице под условима прописаним Зако-
ном и то ако: 1. има одговарајуће образовање из чл. 140 
и одговарајуће образовање из чл. 142 Закона о основама 
система образовања (односно образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина); 2. има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које му је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као ни за кри-
вична 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик на којем се остварује образов-
но-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 претходног става 
тачка 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из претходног става тачка 2) се прибавља пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
поднесе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; доказ да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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 (настав-
ник који је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има наведено образовање); ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно обавештење о положеном испи-
ту за лиценцу (кандидати за послове наставника, стручног 
сарадника или секретара школе, осим приправника и дру-
гих лица која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита); доказ да кандидат поседује психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима представља лекарско уверење не старије од 6 
месеци у тренутку подношења пријаве на конкурс, издато 
од стране овлашћење здравствене установе (доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима доставља само изабрани кандидат по окон-
чању конкурса, а пре закључења уговора о раду); доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које му је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као ни за кривична дела: насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 доказ да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - доказ 
представља извод из казнене евиденције полицијске упра-
ве - Одељење за казнену евиденцију; доказ о држављан-
ству Републике Србије - оригинал или оверена копија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена копија 
извода из матичне књиге рођених; доказ о знању српског 
језика/доказ о знању српског језика и језика на којем ће 
остваривати образовно-васпитни рад код послодавца (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на срп-

ском језику/на српском језику и на језику на којем ће ост-
варивати образовно-васпитни рад код послодавца); радну 
биографију. Кандидати преузимају и попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете и потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају школи. Уз потпи-
сану пријаву и наведену документацију, потребно је доста-
вити и документацију на основу које се врши бодовање по 
критеријумима из члана 29 Правилника о раду (потврда о 
оствареном радом стажу у установама образовања и ван 
установа образовања и доказ о стеченом звању у поступ-
ку стручног усавршавања и напредовања, уколико га 
поседују). Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“, поштом на 
адресу: ОШ „Светозар Марковић” Краљево, Цара Душа-
на 2, 36000 Краљево тел. 036/314-296 или лично, радним 
даном од 08.00 до 14.00 часова. Додатне информације о 
конкурсу можете добити од секретара школе, на телефон: 
036/314-296. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкур-
сна комисија неће узимати у разматрање.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

37242 Стопања
тел. 037/727-497

Наставник немачког језика
са 78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закона, 
10/19 и 6/20) и 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, 13/2018, 11/2019) и то: 
1. да има одговарајуће образовање; 2. да има психич-
ку, 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 најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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; 
4. да је држављанин Републике Србије; 5. да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат треба да има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, број 22/2017, 27/18, 10/19 и 
6/20), и то: 1) да је стекао високо образовање на студијама 
другог степена (мастер студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области педагошких наука; 2. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године: лице из тачке 1) подтачка (2) одељка „Усло-
ви“ мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајуће предмете, однос-
но групе предмета. Уз пријавни формулар који се попуњава 
на званичној интернет страници Министарства просвете и 
одштампан доставља школи, кандидат треба да приложи 
(оригинал или оверену копију): диплому о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене еви-
денције; краћу биографију. Кандидат који има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из педагогије и психологије, односно уверење о 
положеном стручном испиту/испиту за лиценцу. Кандидат 
који нема образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да настав-
ник који је у току студија положио испите из педагогије или 
психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, има образовање из психолошких, педагошких 
и медотичких дисциплина. Доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат 

пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима у Националну 
службу за запошљавање у Крушевцу. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве слати на горе наведену адресу, лично или поштом.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“

37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-658

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 88/2017 и 10/19), за директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 
1 тачка 1 и 2, овог закона и чл. 2-7 Правилника о бли-
жим условима за избор директора установа образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 108/2015) и то: 
да поседује одговарајуће високо образовање из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 10/19) 
за наставника, за педагога и психолога у подручју рада 
коме припада Политехничке школа „Милутин Миланко-
вић“: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: 1. студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; 2. студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука (лице 
мора да има завршене студије првог степена из научне 
области, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, 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; да има дозволу за рад (положен стручни испит - 
лиценцу) за наставника, педагога или психолога; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање и давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив 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 дискриминатор-
ско понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да је савладало обуку и да има 
положен испит за директора установе. Изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања на дуж-
ност; да није правноснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности. Кандидат за директора уста-
нове образовања и васпитања не може да буде лице које 
је правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу 
раније дужности. Кандидат је дужан да уз пријаву на кон-
курс достави: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, 
оверен препис или оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу - дозволи за рад наставника или 
стручног сарадника односно стручном испиту; уверење 
о здравственом стању (лекарско уверење) са утврђеним 
психичким, физичким и здравственим способностима за 
рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење (извод из казне-
не евиденције надлежне полицијске управе) да кандидат 
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 кри-
вично дело 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 изрече-
ну кривичну санкцију и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал, 
не старији од 30 дана); уверење привредног суда да није 
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (оригинал, не старији од 30 дана), уве-
рење надлежног суда да против њега није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
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истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога - за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал, не 
старији од 30 дана); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених - нови обра-
зац (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању 
српског језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (важи за кандидате који су одговарајуће образовање 
стекли на другом језику); потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања (оригинал), оригинал 
или оверену фотокопију доказа о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата, уколико је кандидат 
имао појединачни стручно-педагошки надзор (извештај 
просветног саветника); уколико није имао стручно-педа-
гошки надзор оригинал или оверену фотокопију доказа о 
томе (извештај просветног саветника). Уколико се на кон-
курс пријави лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да достави резултате струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (оригинал или оверену фотокопију извештаја 
о спољашњем вредновању школе); радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби; оквирни план 
рада за време трајања мандата; доказ о савладаној обу-
ци за директора и положеном испиту за директора уста-
нове, уколико га поседује. 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 образо-
вања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа. Пријављени 
кандидати писмено ће бити обавештени о именовању 
директора, у складу са законом. Пријаве на конкурс и дос-
тављена документација се не враћају кандидатима. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Ближа обавештења се 
могу добити у секретаријату школе на телефон. Пријаве 
на конкурс потписати и заједно са доказима о испуња-
вању свих услова тражених конкурсом слати у затвореној 
коверти препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на 
конкурс за директора“, на наведену адресу школе лично, 
радним даном, од 08.00 до 13.00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАХУЉИЦЕ“

37220 Брус, Јосифа Панчића бб
тел./факс: 037/3826-527

Васпитач
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, чл. 
140-141 Закона о основа система образовања и васпитања 
(„Сл гласник РС“ број 72/09…6/20), односно одговарајуће 
више образовање, односно високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне студије или основне 
академске студије или специјалистичке струковне студије) 
или на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мастер струковне 
студије) или на основним студијама у трајању од 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године - васпитач; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републике 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; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс доставити: формулар за пријаву на конкурс, 
доступан на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, извод из матичне књиге рођених, доказ о 
држављанству Републике Србије, оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду 
да лице није осуђивано за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система васпитања 
и образовања, издату од стране МУП-а, лекарско уверење 
о психофизичкој и општој здравственој способности се 
доставља након доношења одлуке о избору кандидата. 
Пријаве слати на адресу: ПУ „Пахуљице“, Јосифа Панчића 
бб, 37220 Брус, или поднети лично. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОШ „СВЕТИ САВА“
37265 Бачина, Маршала Тита бб

тел. 037/794-416

Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: 1) VII/1 степен стручне спреме; кандидат поред 
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 113/17 - одлука 
УС и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то услове 
из чл. 139 ст. 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5), и чл. 140 став 1 тачка 
1) подтачка (1) и (2) и тачка 2) истог члана. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 
2/16, 11/16 2/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020); 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична 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 на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава на конкурс 
уз коју кандидат прилаже следећу документацију, којом се 
доказује испуњеност услова предвиђених Законом и овим 
конкурсом: 1) диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању, оригинал или оверена фотокопија; 2) попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 3) извод из 
казнене евиденције надлежне полицијске управе 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 при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них 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 дискримина-
торно понашање (не старији од 6 месеци) - оригинал или 
оверена фотокопија; 4) оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци) - оригинал или оверена фото-
копија; 5) доказ да кандидат зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик), 
у обавези су да доставе само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће образовне установе да је кандидат положио 
испит из познавања српског језика, оригинал или оверена 
фотокопија. Уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима при-
бавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија коју је именовао директор у складу 
са Законом о основама система образовања и васпитања. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати из прет-
ходног става, 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 посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из претходног 
става и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичној, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима. Пријаву послати на горенаведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
непосредно код секретара школе и на телефон: 037/794-
416. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се 
неће узети у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДЕ МЕТАЛАЦ“

16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб
тел. 016/234-612

Наставник електротехничке групе 
предмета

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 
140 став 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20) и Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Електротехника („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, број 8/2017, 4/2018, 13/2018 
и 2/2020).

Наставник машинске групе предмета
са 67% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 
140 став 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20) и Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обрада метала 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 3/2017, 
8/2017, 4/2018, 18/2018, 9/2019 и 2/2020).

Наставник електротехничке групе 
предмета

са 33% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 
140 став 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20) и Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Електротехника („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, број 8/2017, 4/2018, 13/2018 
и 2/2020).

Наставник енглеског језика
са 11,11% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 
140 став 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20) и Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 
8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 13/2018, 7/2019 
и 2/2020).

ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће образовање; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Кандидати уз пријавни фор-
мулар за конкурс, који се преузима на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, и краћу биографију, достављају школи потребну 
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми као доказ да имају одговарајуће образо-
вање или уверење о стеченом образовању (ако диплома 
није уручена), не старије од 6 месеци; кандидати који су 
високо образовање стекли након 10. септембра 2005. годи-
не подносе оверену фотокопију дипломе основних и мас-
тер студија; оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству као доказ да имају држављан-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 3128.10.2020. |  Број 905 |   

ство Републике Србије (не старије од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса); уверење из казнене евиденције 
МУП-а да нема осуде (не старије од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса); доказ о знању српског језика, осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику или су положили испит из српског језика по програ-
му одговарајуће школске установе; лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор у складу са Законом. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона у року од 8 дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали 
услове конкурса и изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену психофизичких способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе из претход-
ног става 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 
конкурса, на горе наведену адресу школе. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Дос-
тављена документа се неће враћати. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, путем теле-
фона: 016/234-612.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да буде лице 
које испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 и 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” бр. 88/2017) и услове из Правилни-
ка о ближим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 108/2015), а то су: 
1) да има одговарајуће образовање за наставника основне 
школе, за педагога или психолога из члана 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 
10/2019 и 6/2020), односно високо образовање стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та, (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, под условом да су завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) да 
има одговарајуће високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има дозволу за рад за наставника и стручног 
сарадника (лиценца/стручни испит); да је савладао обуку и 
да има поожен испит за директора установе (кандидат који 
нема положен испит за директора може бити изабран, али 
ће бити дужан да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања из члана 140 став 1 
и 2 Закона; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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 није 
осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; да није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покрену-
та оптужница или донето решење о одређивању притвора 
за кривично дело; да има држављанство Републике Србије; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Изузетно, ако се на кон-
курс не пријави ни један кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона, за директора може 
бити изабрано лице које има одговарајуће образовање из 

члана 140 став 3 Закона за наставника основне школе, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе (кандидат 
који нема положен испит за директора може бити изабран, 
али ће бити дужан да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност) 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 од две године од дана ступања на дужност. 
Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, 
комисија цени и доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави следеће доказе: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; извод из матичне књиге рођених (на новом 
обрасцу); уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); доказ о знању српског језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том језику); 
доказ о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту за наставника, васпитача или стручног сарадника; 
доказ о положеном испиту за директора установе (ако кан-
дидат поседује), уверење издато од стране МУП-а Репу-
блике Србије о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (не старије од 
6 месеци); уверење надлежног суда да против кандидат 
није покренут кривични поступак донета наредба о спро-
вођењу истраге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); уверење 
надлежног привредног суда да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (не старије од 6 месеци); лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци); потврда о 
радном искуству у области образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе), односно доказ - потврда да 
за време обављања дужности директора није вршен струч-
но-педагошки надзор у раду кандидата, уколико истог није 
било; попуњен пријавни формулар са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (за кандидате који 
нису у радном односу у школи, која врши избор директора); 
оквирни план рада за време мандата; преглед кретања у 
служби са биографским подацима. Сви докази уз пријаву 
се достављају у оригиналу или овереној копији. Фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа 
неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање (благовре-
меном пријавом сматраће се пријава која је предата у року 
утврђеном конкурсом, а потпуном пријавом сматраће се 
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове назначене у конкурсу). Фото-
копије докумената које нису оверене од стране надлеж-
них органа неће се узети у разматрање. Пријава на кон-
курс обавезно садржи податке о кандидату: име, презиме, 
адреса пребивалишта, односно боравишта, контакт теле-
фон, адреса електронске поште ако је кандидат поседује. 
Пријава са потребном документацијом подноси се у затво-
реној коверти са назнаком „Конкурс за директора школе“. 
Пријаве се достављају на адресу школе. Благовременом 
пријавом на конкурс смата 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. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на телефон: 016/782-206.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ТАСИЋ“

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/212-701

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање 
(најмање средње образовање); сертификат - савладан про-
грам обуке за педагошког асистента; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад. Уз пријаву доставити: кратку био-
графију, уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), доказ о стручној спреми, уверење о неосуђиваности 
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
(не старије од 6 месеци), као и попуњен формулар који се 

налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) 
се прибавља у поступку одлучивања пре закључења уго-
вора о раду.

Наставник предметне наставе - 
наставник информатике и рачунарства
са 30% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чла-
ном 140 став 1 тачка 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), као и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017 и 13/2018). Кан-
дидати треба да испуњавају услове у складу са чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац

Боре Димитријевића Пиксле 1
тел. 016/3441-022

Административно-финансијски радник
са 50% радног времена, на одређено 

време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; економски техничар. 
Кандидати су дужни да испуњавају услове прописане 
чл. 24, 25, 26, 37 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 95/2018). 
Предвиђено је психолошко тестирање кандидата. Рок за 
пријављивање је 8 дана. Ближе информације могу се доби-
ти на број телефона: 016/3441-022.

ЛОЗНИЦА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА 

„ЛОЗНИЦА“
15300 Лозница, Болничка 65

Оглас објављен 14.10.2020. године у публикацији 
„Послови“ поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИКА МИТРОВИЋ“

15309 Брезјак, Стевана Синђелића 1
тел. 015/843-135

Наставник географије
са 65% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 24 
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017-одлука УС, 113/17 и 
95/18-аутентично тумачење), кандидати треба да испуња-
вају опште услове за пријем у радни однос предвиђе-
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не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и услове из члана 140 истог Закона, 
сходно Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 
2/2020, 8/2020) и Правилнику о организацији и системати-
зацији послова Основне школе „Мика Митровић“ Брезјак. 
Уз одштампан пријавни формулар који се налази на интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати подносе: краћу биографију; оригинал 
диплому или оверену фотокопију доказа о стеченом висо-
ком образовању; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); потврду да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 про-
тив 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 старију од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија). Доказ о знању 
језика кандидат доставља само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику. Кандидати који 
буду изабрани, дужни су да пре закључења уговора о раду 
доставе лекарско уверење којим се потврђује да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњености 
услова слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА“

15303 Тршић, Тршићки пут бб
тел. 015/868-323

e-mail: vukovaspomenskola@gmail.com
www.vukovaspomenskola.edu.rs

Наставник географије
са 35% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, односно до повратка 

одсутног запосленог са функције 
директора у другој установи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане 
законом и то да има: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20); одговарајући сте-
пен и врсту образовања у складу са чланом 3 став 1 тачка 
7 Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник Репу-
блике Србије“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20 и 8/20); психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20); држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни. Наведени услови се доказују прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 2, 4, 5 и 6 састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 3 прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Приликом конкурисања 
кандидат подноси документацију којом доказује испуње-
ност услова за пријем у радни однос и то: попуњен пријав-
ни формулар који се преузима са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије; радну биографију; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате 
који поседују наведени доказ); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (са 
холограмом или оверена фотокопија); уверење надлежне 
полицијске управе МУП да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 88/17, 27/18 
- др. закон, 10/19 и 6/20) - оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци; лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима (доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду); доказ о знању српског језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад у школи кандидат дос-
тавља само ако одговарајуће образовање није стечено на 

српском језику. Документацију о испуњености услова кон-
курса доставити у затвореној коверти, поштом или лично, 
сваког радног дана од 08 до 13 часова, у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назна-
ком „Конкурс - не отварати“, на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. 
Ближа обавештења се могу добити на телефон: 015/868-
323, сваког радног дана од 08 до 13 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ГАЈИЋ“ АМАЈИЋ

15318 Мали Зворник, Школска 8
тел. 015/7466-088

e-mail: skola.amajic@gmail.com

Наставник математике
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/2019 и 
6/2020) и услове из Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, и 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/19), и то: да има одговарајуће образовање; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васитни 
рад; да је држављанин Републике Србије; да није осуђи-
ван 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 при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе; против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има физичку, психичку и здравстве-
ну способносту за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: 1. уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); 2. извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија), 3. уверење да кандидат није осуђиван у складу са 
чл. 139 став 1 тач 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања (оригинал, не старије од 6 месеци); 4. 
оверену копију дипломе/уверења о стеченом образовању 
(првог и другог степена - мастер или основних студија по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и потврду да су те студије изједна-
чене са мастером); 5. оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која 
могу засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита сходно чл. 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 6. уверење да се против кандидата не 
води истрага (оригинал, не старије од 6 месеци); 7. доказ о 
знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику); 8. радну биографију; 9. мотивационо 
писмо, 10. попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http: /www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08 
FORMULAR- ZA- KONKURISANjE.doc). Уверење о физичкој, 
психичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор школе. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве слати на горе наведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“ или доставити лично.

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА „ЧЕГАР“
18000 Ниш, Школска бб

тел. 018/211-570

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника 
са функције директора школе, а најдуже 
до 31.08.2022. године, за рад у матичној 

школи

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника 

са функције директора школе, а 
најдуже до 08.03.2024. године, за рад у 
издвојеном осморазредном одељењу у 

Горњој Врежини
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Службени гласник Републике Србије“, 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139 став 1 тачке 1)-5), чланом 140 став 1 и 2 чланом 142 
став 1, 2 и 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник Републике Србије” број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 
и 6/2020) и услове из Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник Републике Србије - 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) и то: да је сте-
као одговарајуће образовање; 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 при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из тачака 1)-5) доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидат мора да испуња-
ва услове у погледу степена и врсте образовања у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник Републике Србије - 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). По расписаном конкурсу кан-
дидат треба да поднесе: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; кратку биографију; оригинал или 
оверену копију извода из МКР, не старије од шест месе-
ци; оригинал или оверена копија уверења о држављанству 
Републике Србије, не старије од шест месеци; оригинал 
доказа надлежне полицијске управе да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (оригинал не старији од 30 дана); овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
а за лица којима још није издата диплома оверену копију 
уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверену 
фотокопију уверења надлежне високошколске установе 
о образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(кандидат који је образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стекао на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања); овере-
ну фотокопију уверења надлежне високошколске уста-
нове о положеним испитима из педагогије и психологије 
односно оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту односно испиту за лиценцу (кандидат који је 

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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у току студија положио испит из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу); 
оверену фотокопију потврде одговарајуће високошколске 
установе о положеном испиту из српског језика (само кан-
дидат који одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе 
из тачака 7) и 8) пријава се сматра потпуном, али кандидат 
који буде засновао радни однос по конкурсу обавезан је да 
наведено образовање стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. У поступку одлучивања о избору 
кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона, врши ужи 
избор кандидата које упућује на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана добијања резул-
тата психолошке процене способности за рад са ученици-
ма, сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичној, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве достављати на адресу: Основна школа „Чегар“, Школ-
ска бб, Ниш, лично или поштом, са назнаком „За конкурсну 
комисију“. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на тел. 018/211-570. Неблаговремене, непотпуне и неис-
правне пријаве се неће узети у разматрање. 

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 

Безбедност и ризик система
на одређено време

УСЛОВИ: услови су предвиђени Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником 
о поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и Ближим критеријумима за избор у звања 
наставника Универзитета у Нишу у пољу техничко-тех-
нолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду 
у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, 
попуњен образац о испуњености услова за избор у звање 
наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факулте-
ту), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, 
оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора 
наука, списак научних и стручних радова и саме радове 
на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 
10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА“

18000 Ниш, Шабачка 20

Наставник енглеског језика
са 76% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, висо-
ко образовање на студијама другог степена из научне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета 
или високо образовање на основним студијама у трајању 
од четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године. Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи - за наставника енглеског може бити 
изабрано лице које је: професор, односно дипломира-
ни филолог за енглески језик и књижевност; дипломи-
рани 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 нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет); 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђебно дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик. Уз пријаву (формулар са сајта Минис-
тарства просвете) кандидат подноси кратку биографију и 
доказе о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 (ори-
гинал или оверене фотокопије), доказ из тачке 2 подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве са доказима слати на адресу школе или предати 
секретару школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, нај-
мање 4 степен стручности; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
познавање ромског језика; 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 дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије. 
Доказе о испуњености услова из тачака 1, 3, 5 подносе кан-
дидати уз пријаву на оглас (оверене фотокопије), доказ из 
тачке 2 подноси кандидат пре закључења уговора, а доказ 
из тачке 4 прибавља установа. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима сла-
ти на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“

18311 Сићево
тел. 018/4151-411

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, за рад у матичној школи у Сићеву 
и издвојеном одељењу у селу Островица
УСЛОВИ: кандидати морају да имају одговарајуће високо 
образовање 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 коју је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, као и према Правил-
нику 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), и то: 
професор математике; дипломирани математичар; дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене; 
дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани математичар - информатичар; професор 
математике и рачунарства; дипломирани математичар за 
математику економије; професор информатике - матема-
тике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани 
математичар - примењена математика; дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије); дипломирани информатичар; мастер 
математичар; мастер професор математике; мастер профе-
сор математике и физике; мастер професор математике и 
информатике; мастер професор физике и математике; мас-
тер 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 мате-
матичар - 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; дипло-
мирани математичар и информатичар; дипломирани мате-
матичар - механичар; мастер професор предметне наста-
ве. 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. Кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове: у складу са чланом 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Програм стицања образовања из 
члана 8 став 4 наведеног Закона реализује високошколска 
установа у оквиру акредитованог студијског програма или 
као програм образовања током читавог живота, у складу са 
прописима којима се уређује високо образовање. У складу 
са чланом 121 став 10 Закона о основама система образо-
вања и васпитања наставник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу сматра се да има образо-
вање из члана 8 став 4 наведеног Закона; да су државља-
ни Републике Србије; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 про-
тив 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 поседују психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима (доказ о испуњености овог 
услова установи доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења о уговора о раду); да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Пријаве се подносе у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву се прила-
же следећа документација: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 
радна биографија; оригинал или оверена копија извода 
из матичне књиге рођених, односно венчаних; оригинал 
или оверена копија уверења о држављанству Републике 
Србије; оригинал или оверена копија дипломе о стеченом 
образовању; доказ да има или да се сматра да има образо-
вање из члана 8 став 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; уверење надлежне полицијске управе 
о неосуђиваности за кривична дела наведена у тексту кон-
курса. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве предати непосредно школи или слати 
путем поште на адресу: Основна школа „Надежда Петро-
вић“, 18311 Сићево. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и на телефон 018/4151-411.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33

Сарадник у звању асистента за научну 
област Хемијске науке

на Департману за хемију, на одређено 
време од 36 месеци

УСЛОВИ: мастер хемичар или дипломирани хемичар, сту-
дент докторских студија хемије. Кандидати подносе: пријаву, 
биографију, оверене копије диплома са претходних нивоа 
студија и одговарајуће додатке дипломи или уверења о 
положеним испитима, доказ да су студенти докторских сту-
дија, списак научних радова, као и саме радове (уколико их 
кандидат има). Рок за пријаву на конкурс: 15 дана.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Дубровачка 408

тел. 020/5335-200

Наставник српског/босанског језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства, 
настава на босанском језику

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства, 
настава на босанском језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане 
законом: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
139, 140, 142 Закона о основама система образовања и 

Наука и образовање
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васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/1, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19 и 6/2020), које је стекао на: 1. студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) сту-
дије другог степена из научне, односно сручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мутидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне областиили области 
педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању од 
најмање четри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка 1) подтачка 2 мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Да има 
обавезно образовање у складу са чланом 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања и образо-
вање у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 
2/16, 10/16, 11/16, 3/17, 13/18 и 11/19). Кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дициплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела за која је изречена 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 кри-
вично дело примања и давање мита; за кривична дела 
из групе кривичнихдела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат попуњава пријавни формурал на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља установи. Уз пријаву на конкурс потребно је подне-
ти следећа документа: доказ о поседовању одговарајућег 
образовања (диплому, оригинал или оверен препис 
дипломе о завршеном образовању или уверење уколико 
није издата диплома); исправу коју издаје високошколска 
установа а којом кандидат доказује да је стекао образо-
вање из психолошких, педагошких и матодичких дици-
плина или доказ из високошколске установе да су у току 
студија положени испити из педагогије и психологије; 
уверење о држављаству (оригинал или оверена копија, не 
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци), 
уверење о неосуђиваности из МУП-а и суда (не старије од 
шест месеци), одговарајући доказ којим се доказује знање 
српског језика и језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад (босанског језика), сходно члану 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Кандидат је дужан да попуни формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.
gov.rs) и потребну документацију заједно са одштампаним 
формуларом достави школи на горенаведену адресу. За 
додатне информације обратити се на број 020/5335-200. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. У поступку одлучивања о избору наставника, 
директор ће извршити ужи избор кандидата који ће бити 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима врши служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. О вре-
мену и месту провере изабрани кандидати биће накнадно 
обавештени. Конкурс остаје отворен осам дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „ЈОШАНИЦА“
36300 Нови Пазар, Лукаре бб

тел. 020/433-493

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено 

време до престанка дужности директора 
школе, најкасније закључно са 

15.08.2023. године

Наставник музичке културе
са 30% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
одсуства ради неге детета, најкасније 

закључно са 29.08.2021. године

Наставник ликовне кулуре
са 25% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета, најкасније закључно са 
21.02.2022.године

Наставник информатике и рачунарства
са 30% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
неплаћеног одсуства, најкасније 
закључно са 17.02.2021. године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020), и то да: 1) имају одгова-
рајуће образовање; 2) имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра 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 
за пријем у радни однос доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази да кан-
дидат има одговарајуће образовање, да није осуђивано 
правоснажном пресудом, да има држављанство Републи-
ке Србије и да зна српски језик и босански језик, морају 
бити саставни део пријаве на конкурс. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Наставник мора имати одговарајуће 
образовање сходно члану 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020). Знање српског и босанског језика кан-
дидат доказује стеченим средњим, вишим или високим 
образовањем на српском, односно босанском језику или 
да је кандидат положио испит из наведених језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, сход-
но члану 141 став 7 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020). 
Прописани степен и врста образовања: у погледу степе-
на и врсте образовања потребно је да кандидати имају 
одговарајући степен и врсту образовања сходно Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020) и Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова у Основној 
школи „Јошаница“ Лукаре, дел. број 496/1 од 10.12.2018. 
године, чије одредбе нису у супротности са Правилником. 
Рок за доставу пријава (уз пријавни формулар) на кон-
курс је 8 дана и почиње да тече од првог наредног дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс потребно је 
доставити: 1. оригинал или оверену копију дипломе, 
односно уверење, којим се доказује одговарајуће образо-
вање; 2. оригинал уверење о држављанству; 3. доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра утрајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, 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 пона-
шање; 4. одговарајући доказ којим се доказује знање срп-
ског језика и босанског језика, сходно члану 141 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију (дока-
зе) заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе сачињене у складу са чланом 154 
став 6 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020). Разговор 
се обавља у циљу процене познавања струке и посло-
ва прописаних наставним планом и програмом за радно 
место за које је кандидат конкурисао, процене професио-
налних карактеристика, вештине комуницирања, ставова 
и мотивације кандидата за рад у школи и додатних знања 
и вештина. Пријаве (пријавни формулар) са потребним 
доказима о испуњености услова за пријем, односно засни-
вање радног односа, слати на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс” или лично доставити управи шко-
ле. Пријаве које не испуњавају услове конкурса у погледу 
прописаног степена и врсте образовања, односно одгова-
рајућег образовања, прописаног занимања (стручног/ака-
демског назива/звања), пријаве које буду непотпуне (не 
садрже све захтеване доказе о испуњености услова кон-
курса) и неблаговремене, неће се узиммати у разматрање 
приликом одлучивања у поступку пријема у радни однос.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“

36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Оглас објављен 21.10.2020. године у публикацији 
„Послови“ поништава се у целости.

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 020/811-110

Наставник српског и босанског језика
за рад у матичној школи у Тутину, на 

одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, кандидат треба да испуњава и услове предвиђе-
не чл. 139 до 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Потребна документација: 1. одгова-
рајуће образовање, 2. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 3. потврда да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 про-
тив 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 дискрими-
наторно понашање, 4. уверење о држављанству; 5. да 
зна српски језик, ако се образовно-васпитни рад оства-
рује 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. Услов из 
става 1 овог члана доказује се приликом пријема у радни 
однос и проверава 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. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС, који заједно са потребном 
документацијом достављају школи у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији Националне 
службе запошљавања „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.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО“

21300 Беочин, Милоша Црњанског бб

1. Наставник предметне наставе - 
наставник немачког језика

на одређено време до повратка 
запослене са боловања дужег од 60 дана

2. Наставник предметне наставе - 
наставник српског језика

са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог 

распоређеног на послове помоћника 
директора

3. Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2020/2021. годину
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: кандидати под тачком 
1 и тачком 2 морају имати високо образовање прописано 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), кандидати под тачком 
3. морају имати средње образовање у четворогодишњем 
трајању и завршен програм обуке за педагошког асистен-
та; да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (у шко-
ли се васпитно-образовни рад остварује на српском језику, 
доказ доставља кандидат само ако одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику); кандидат под тачком 
3. мора имати и знање ромског језика. Кандидати под тач-
кама 1. и 2. поред услова прописаних чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања треба да 
испуне и услове прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник Републике Србије - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019), а кандидати под тачком 
3 поред услова прописаних чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и услове прописане 
Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асис-
тенту („Службени гласник РС“, број 87/19). За наставника 
немачког језика: професор, односно дипломирани филолог 
за немачки језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил немачки језик); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профил немачки језик); мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм Језик, књижев-
ност и култура). За наставника српског језика: професор 
српског језика и књижевности; професор српског језика и 
књижевности са општом лингвистиком; професор српске 
књижевности и језика; професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани 
филолог српске књижевности са јужнословенским књи-
жевностима; професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност; профе-
сор, односно дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и српскохрватски језик; професор српскохрватског 
језика и опште лингвистике; професор за српскохрватски 
језик са јужнословенским језицима; професор српскохрват-
ског језика са источним и западним словенским језицима; 
професор српскохрватског језика и југословенске књижев-
ности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни 
рад изводи на мађарском, односно русинском или румун-
ском језику; професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност; професор југословен-
ске књижевности са страним језиком; дипломирани фило-
лог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност; професор српског језика и 
књижевности у одељењима за националне мањине; про-
фесор српског језика и српске књижевности; дипломирани 
компаратиста; мастер филолог (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик 

и лингвистика), Српска књижевности језик са компаратис-
тиком); мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижевност); профе-
сор српскохрватског језика и књижевности; мастер фило-
лог из области филолошких наука; професор југословенске 
књижевности и српског језика.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет адреси Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и уз одштампан формулар и краћу 
биографију достављају установи следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
оригинал или оверену фотокопију уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
за лица која нису стекла образовање на српском језику 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о некажњању, не старије од 6 
месеци; лекарско уверење - да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
подноси само изабрани кандидат. За педагошког асистен-
та, поред горе наведених доказа, потребно је доставити и 
доказ о завршеном програму обуке за педагошког асистен-
та и доказ о завршеној школи ромологије - оверене фото-
копије докумената. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкур-
су могу се добити на телефон: 021/871-341. Пријаве слати 
на горе наведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Редовни професор за област Драмских 
и аудио-визуелних уметности, ужа 

област Анимација и визуелни ефекти
са 50% радног времена

2. Редовни професор за област Драмских 
и аудио-визуелних уметности, ужа 

област Музичка продукција
са 50% радног времена

3. Ванредни или редовни професор за 
област Музичке уметности, ужа област 

Теоријско уметнички музички предмети
на одређено време 5 година или на 

неодређено време

4. Доцент за област Драмских и аудио-
визуелних уметности, ужа област 

Музичка продукција
на одређено време 5 година

5. Доцент за област Драмских и аудио-
визуелних уметности, ужа област 

Снимање и дизајн звука
на одређено време 5 година

6. Сарадник у настави за област 
Драмских и аудио-визуелних уметности, 

ужа област Монтажа
са 50% радног времена, на одређено 

време 1 година
2 извршиоца

7. Сарадник у настави за ужу научну 
област Педагошке науке - Методика 

наставе музичке културе
са 60% радног времена, на одређено 

време 1 година

8. Сарадник у настави за област Музичке 
уметности, ужа област Клавир

са 85% радног времена, на одређено 
време 1 година

9. Сарадник у настави за област 
Музичке уметности, ужа област Гудачки 

инструменти
са 50% радног времена, на одређено 

време 1 година

УСЛОВИ: Општи услови за избор у звања наставника: 

За радно место 1: диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом образовању из 
области драмских и аудио-визуелних уметности или ликовних 
уметности, односно високо образовање мастер академских 
студија из области драмских и аудио-визуелних уметности, 
ужа област анимација и визуелни ефекти или високо обра-
зовање мастер академских студија из области ликовних умет-
ности и испуњени услови из члана 74 Закона о високом обра-
зовању.

За радно место 2: диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом образовању 
из области драмских и аудио-визуелних уметности, односно 
високо образовање мастер академских студија из области 
драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област снимање и 
дизајн звука или ужа област музичка продукција и испуњени 
услови из члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 3: диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом образовању из 
области музичке уметности, ужа област композиција односно 
високо образовање мастер академских студија из области 
музичке уметности, ужа област композиција и испуњени усло-
ви из члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 4: диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом образовању 
из области драмских и аудио-визуелних уметности, односно 
високо образовање мастер академских студија из области 
драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област снимање и 
дизајн звука или ужа област музичка продукција и испуњени 
услови из члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 5: диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом образовању 
из области драмских и аудио-визуелних уметности, односно 
високо образовање мастер академских студија из области 
драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област снимање и 
дизајн звука и испуњени услови из члана 74 Закона о високом 
образовању.

Обавезни и изборни услови за радна места 1, 2, 3, 4 
и 5 утврђени су Правилником о ближим минималним усло-
вима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом 
Саду за поље уметности. У звање наставника (доцент, ван-
редни професор и редовни професор) може бити изабра-
но лице које испуњава критеријуме прописане чланом 74 
Закона о високом образовању, Минималним условима за 
избор у звања наставника на универзитету донетим од 
стране Националног савета за високо образовање, Стату-
том Универитета у Новом Саду, Статутом Академије умет-
ности и Правилником о ближим минималним условима за 
избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду. 

Услови за избор у звања сарадника:

За радно место 6: студент мастер академских студија из 
области драмских и аудио-визуелних уметности, ужа област 
монтажа, студије првог степена завршене са укупном просеч-
ном оценом најмање осам (8). Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене чланом 83 Закона о високом образовању и 
чланом 127 Статута Академије уметности.

За радно место 7: студент мастер академских студија из 
области музичка педагогија, студије првог степена заврше-
не са укупном просечном оценом најмање осам (8). Канди-
дати треба да испуњавају услове утврђене чланом 83 Зако-
на о високом образовању и чланом 127 Статута Академије 
уметности. 

За радно место 8: студент мастер академских студија из 
области музичке уметности, ужа област клавир, студије 
првог степена завршене са укупном просечном оценом 
најмање осам (8). Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене чланом 83 Закона о високом образовању и чла-
ном 127 Статута Академије уметности.

За радно место 9: студент мастер академских студија из 
области музичке уметности, ужа област гудачки инструмен-
ти (виолина), студије првог степена завршене са укупном 
просечном оценом најмање осам (8). Кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене чланом 83 Закона о високом 
образовању и чланом 127 Статута Академије уметности. 

Наука и образовање
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Закон о високом образовању, Статут Универзитета у Новом 
Саду, Статут Академије уметности у Новом Саду, Правил-
ник о ближим минималним условима за избор у звање 
наставника на Универзитету у Новом Саду и упутство за 
попуњавање биографских података за кандидате који кон-
куришу за наставна звања налазе се на сајту Академије 
уметности (www.akademija.uns.ac.rs - у секцији “Наставни-
ци- Конкурси”).

ОСТАЛО: Сви кандидати достављају: 1. пријаву на конкурс 
која мора да садржи назив радног места за које кандидат 
конкурише, списак документације коју прилаже, контакт 
адресу, број телефона, имејл-адресу; 2. оверене фотокопије 
диплома о завршеним одговарајућим студијама и додатака 
дипломи; 3. уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); 4. уверење о некажњавању прибавље-
но искључиво од МУП-а (не старије од 6 месеци); 5. личну 
карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта). 
Осим наведене документације, у зависности од радног места 
на које конкуришу, кандидати достављају додатну докумен-
тацију, и то: за радна места: 1, 2, 3, 4 и 5: попуњен обра-
зац биографских података на ћириличном писму (Образац 
1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије уметности 
(www.akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) 
приложен у штампаној и електронској форми (USB) откљу-
чан и доказе о испуњавању услова радног места у складу 
са чланом 74 Закона о високом образовању и Минималним 
условима за избор у звање наставника за поље уметности 
Правилника о ближим минималним условима за избор у 
звање наставника на Универзитета у Новом Саду и чла-
ном 5. наведеног правилника. За радна места: 6, 7, 8 и 9: 
попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који 
се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у штампа-
ној и електронској форми (USB), уверење о уписаним мастер 
академским студијама и уверење о просечној оцени на сту-
дијама првог степена. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова достављају се искључиво у штампаној 
форми на горе наведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Стицање звања

1. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Моторна возила и мотори СУС

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области машинско инжењерство, да 
је претходне степене студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8), односно да има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској установи, као 
и услови прописани чланом 74 Закона о високом образо-
вању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду и 
чланом 14 Правилника о ближим минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

2. Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Материјали и технологије 

спајања
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области машинско инжењерство, да 
је претходне степене студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8), односно да има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској установи, као 
и услови прописани чланом 74 Закона о високом образо-
вању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду и 
чланом 14 Правилника о ближим минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

3. Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Англистика и језик струке

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена док-
торска дисертација из области филолошке науке, да је 
претходне степене студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8), односно да има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској установи, као 
и услови прописани чланом 74 Закона о високом образо-
вању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду и 
чланом 14 Правилника о ближим минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

4. Наставник у звању доцента за ужу 
научну област: Графичко инжењерство

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена док-
торска дисертација из области графичко инжењерство и 
дизајн или машинско инжењерство, да је претходне сте-
пене студија завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови прописани 
чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Ста-
тута Универзитета у Новом Саду и чланом 14 Правилника 
о ближим минималним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду.

Избор у звање

5. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Машине алатке, технолошки системи и 
аутоматизација поступака пројектовања

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни назив доктора наука, односно доктора уметности 
или одбрањена докторска дисертација, из области машин-
ско инжењерство, као и услови прописани чланом 13 Пра-
вилника о ближим минималним условима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом 
Саду.

6. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Теоријска и примењена математика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни назив доктора наука, односно доктора уметности 
или одбрањена докторска дисертација, из области при-
мењена математика или математичке науке, као и услови 
прописани чланом 13 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 био-
графију са библиографијом (списак радова); 3. оверене 
фотокопије диплома и додатака дипломама са свих ниво-
има 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 сту-
дената, 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 радо-
ва у научним часописима, зборницима или саопштених на 
међународним или домаћим научним скуповима, односно 
признатих уметничких остварења, оригиналних стручних 
остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних мето-
да 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, оства-
реним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка 
на факултету, учешћу у завршним радовима на специјалис-
тичким, мастер и докоторским академским студијама. За 
избор у звање доцента приложити и: 1. попуњен електрон-
ски 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 при-
ложити доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. За 
чланство у удружењима, одборима, органима управљања 
и сл., неопходно је доставити потврду надлежних институ-
ција 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 име-
новању комисије. За учешће у програмским и организацио-
ним одборима скупова, неопходно је доставити потврду о 
учешћу или навести линк са сајта институције на ком се јас-
но види кандидатово учешће у раду. Ако је научни рад који 
представља услов за избор у звање наставника у штампи, 
неопходно је да аутор приложи потврду уредништва часо-
писа 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 бла-
говремене пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу 
почев од дана ступања на снагу уговора о раду.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ“

21400 Бачка Паланка
Трг братства јединства 23

Наставник предметне наставе - 
куварство

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште усло-
ве прописане Законом о раду, услове из чл. 139 и 140, 
142, 143 и чл. 144 став 1 и 2 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 
88/2017, 27/18, 10/2019) и то: 1) одговарајуће образо-
вање ускладу са чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/18 - др. закони, 10/2019), као и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 5/2015, 16/2015, 
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/18, 2/20, 14/20); 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичниг 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије и 5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, кандидат доставља следећа 
документа: кратку биографију; оригинал или оверену 
копију дипломе (доказ о одговарајућем образовање); 
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка3) Закона 
- уверење из МУП-а; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена копија); доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом преноса бодова 
(оригинал или оверена копија потврде), сматраће се да 
кандидат има поменуто образовање и уколико достави 
доказ да је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије (оверену фотокопију индекса) или доказ 
да је положио стручни испит, односно испит за лиценцу 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању срп-
ског језика, као језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи, доставља се само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
као и пријаве са неовереном документацијом, неће се 
разматрати. Пријаве слати на горе наведену адресу или 
донети лично у просторије школе, радним даном од 8.00 
до 13.00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КОЛИБРИ”

21420 Бач, Школска 3

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и ако има: 1) 
одговарајуће високо образовање на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 

Наука и образовање
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уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, на студијама у трајању од три године као и одговарајуће 
више образовање; 2) психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи 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 сте-
ченом образовању; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); уверење односно извод из 
казнене евиденције МУП-а да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности 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 при-
бавља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној страници Министар-
ства 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.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МИЛАН ПЕТРОВИЋ“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32

Наставник дефектолог - додатна 
подршка у образовању

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године - звање дефектолог.

Наставник дефектолог - предметна 
настава

на одређено време до повратка 
запослене са одсуства ради одржавања 

трудноће и породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године - звање дефектолог.

Наставник дефектолог - разредна 
настава

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године - звање дефектолог.

Наставник дефектолог - продужени 
боравак

на одређено време до повратка 
запослене са одсуства ради одржавања 

трудноће и породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године - звање дефектолог.

Наставник дефектолог - кућна настава
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године - звање дефектолог.

Стручни радник дефектолог
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер или спе-
цијалистичке академске студије) и високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
- звање дефектолог логопед.

Стручни радник дефектолог
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог 
степена (дипломске академске студије- мастер или спе-
цијалистичке академске студије) и високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
- звање дефектолог.

Стручни радник дефектолог
на одређено време до повратка 

запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер или спе-
цијалистичке академске студије) и високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
- звање дефектолог.

УСЛОВИ: Поред дефинисане стручне спреме, кандидати 
треба да испуњавају опште услове за заснивање радног 
односа: да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми и 
уверење о држављанству. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности изабрани канидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању 
школа прибавља по службеној дужности за изабраног кан-
дидата. У поступку одлучивања о избору наставника, шко-
ла врши ужи избор кандидата, који се упућују на претходну 
проверу психофизичких способности код надлежне служ-
бе за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговреме 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са траже-
ном документацијом послати на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

21460 Врбас, Палих бораца 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања, односно 
да има: 1. одговарајуће високо образовање за наставни-
ка основне школе, за педагога и психолога, стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарјући предмет, односно групе предмета 
(2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисцилинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, под условом да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); 2) основне 
студије у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 3) ако се на конкурс не пријави ниједан кан-
дидат с одговарајућим високим образовањем из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за директора основне школе може бити изабрано и 
лице које поседује: 1) одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за наставника те врсте школе којој припада школа; 2) 
дозволу за рад наставника и стручног сарадника; 3) обуку 
и положен испит за директора установе; 4) најмање десет 
година рада у установи, на пословима образовања и вас-
питања, после стеченог одговарајућег образовања; 2. да 
поседује дозволу за рад наставника или стручног сарадни-
ка; 3. да је савладао обуку и има положен испит за дирек-
тора установе; 4. да има најмање осам (8) година рада на 
пословим образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 5. да има психофизичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 6. да није осуђи-
ван 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, запуштања и злостављања 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања и давања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности или других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 7. кандидат за директора не може 
да буде лице које је правноснажно осуђено за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; 8. кандидат за дирек-
тора не може да оствари предност приликом избора ако је 
у току избора утврђено да је против њега покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога - 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 кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; 9. да има држављанство Републике Србије; 10. 
да зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за избор директора, са био-
графијом, кратким прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе, кандидати подносе 
следећу документацију: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству Републике Србије); извод 
из матичне књиге рођених (односи се на кандидате који су 
променули презиме односно име после издавања дипломе); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном високом образовању, а кандидат који има образовање 
из тачке 1 подтачка (2), поред оверене фотокоије дипломе 
о стеченом високом образовању прилаже и оверену фото-
копију дипломе о завршеним студијама првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу наставника, односно стручног сарадни-
ка; доказ о знању српског језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, кандидати доказују стеченим 
образовањем на српском језику или положеним испитом из 
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српског језика по програму одговарајуће високо школске 
установе; потврду о годинама рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; уверење из СУП-а, да кандидат није осуђи-
ван 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, запуштања и злостављања 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања и давања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности или других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; уверење привредног суда да кандидат 
није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; уверење основног суда да за кандидата 
за директора у току избора није утврђено да је против њега 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога-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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања мита 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; оверену фотокопију лекарског уверења 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (кандидат који буде изабран, нак-
надно ће пре закључења уговора о раду доставити ново 
лекарско уверење); оверен препис/фотокопију лиценце за 
директора установе (ако је кандидат поседује); изабрани 
кандидат који нема положен испит за директора устнаове 
биће у обавези да у законском року савлада обуку и положи 
испит за директора; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора о раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка) уколико има; доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, 
извештај просветног саветника (прилажу само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора установе). 
Рок за подношење пријаве са потребном документацијом о 
испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“ Националне службе за запо-
шљавање. Конкурсна документација се предаје лично или 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс 
за избор директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Све додатне информације 
о конкурсу можете добити од секретара школе, на бројеве 
телефона: 021/702-515, 021/705-337.

ПАНЧЕВО

ОШ „МОША ПИЈАДЕ“
26233 Иваново, 29. новембра 56-58

Васпитач
у припремно предшколском програму, на 

одређено време

Васпитач
у целодневном боравку мешовите групе 
деце узраста 3-5, 5 година, на одређено 

време
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано чл. 140, 
141 и 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 
10/2019 и 06/2020, даље Закон), као и Законом о предш-
колском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
18/2010, 101/2017, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др закон 
и 10/2019) и то: да има одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије) или 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мастер струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године - васпитач, 
у складу са Законом; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да није осуђи-
ван 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них 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 дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком био-
графијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 шест месеци); 
доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља канди-
дат само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику); доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду). Напомена: у складу са чланом 
154 и 155 Закона о основама система и образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 06/2020), кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве као и фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве на 
конкурс доставити лично или поштом на адресу школе: ОШ 
„Моша Пијаде”, 29. новембра 56-58, 26233 Иваново, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком „За 
конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„НАША РАДОСТ“
Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10

тел/факс: 013/742-812

Оглас  објављен 12.8.2020. године, у публикацији 
„Послови“ број 894-895, поништава се за радно 
место: секретар установе.

ОШ „СВЕТИ САВА“
26000 Панчево, Војвођанска бб
тел./факс: 013/318-859, 331-380

e-mail: svsavapancevo@sbb.rs

Наставник предметне наставе - 
наставник информатике и рачунарства
са 45% радног времена, на одређено 
време ради замене директора коме 
мирује радни однос због избора на 

функцију директора школе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чла-
ном 140 став 1, тачке 1 и 2 и чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020, даље 
Закон), као и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Сл. гласник РС- Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 2/2017 и 11/2017) 
и то: да кандидат има одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарнестудије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
2) високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године; да има психич-
ку, 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 кривич-

на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примања мита 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; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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 шест месеци); доказ о знању српског језика и језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду). Напомена: у складу 
са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
као и фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на адресу школе: ОШ „Свети 
Сава“ Панчево, Војвођанска бб, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, с назнаком „За конкурс“.

ОШ „СВЕТИ САВА“
26000 Панчево, Војвођанска бб
тел./факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo @sbb.rs

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чла-
ном 140 став 1, тачка 1 и 2 и чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020 - даље 
Закон), као и 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 и 
11/2019) и то: да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање, 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) и то: (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарнестудије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
2) високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године; да има психич-
ку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примања мита 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; 
да има држављанство Републике Србије и зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
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фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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 шест месеци); доказ о знању српског језика и језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду). Напомена: у складу са 
чланом 154 став 2 Закона, кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, као и фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс доставити лично или поштом на адресу школе: 
ОШ „Свети Сава“ Панчево, Војвођанска бб, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс“. 

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“

Ковин, Цара Лазара 261

Радник за одржавање хигијене - 
чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: лице са завршеним основним образовањем. 
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 предвиђе-
них Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просвет-
ни 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 чл. 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 пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пре-
судом 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 малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 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 некажња-
вању, држављанство и доказ о познавању језика) састав-
ни 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 пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, који ће уз потребну документацију доставити устано-
ви. Конкурс је 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 уве-
рења 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, тел. 013/742-200. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“

26000 Панчево, Ослобођења 25

Наставник предметне теоријске наставе 
- српски језик и књижевност

са 73% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност, профе-
сор односно дипломирани филолог за југословенску књи-
евност и српскохрватски језик; професор односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; професор југословенске књижевности са 
страним језиком; професор српског језика и књижевности; 
професор српске књижевности и језика; професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик; дипломира-
ни филолог за српски језик и књижевност; дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима; про-
фесор југословенске књижевности и српског језика; мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм: Срп-
ски језик и Српска књижевност); мастер профессор језика и 
књижевности (србиста) (студијски програм Српска филоло-
гија: српски језик и лингвистика); мастер профессор језика 
и књижевности (србиста) (студијски програм: Српска књи-
жевност, Српска књижевност и језик); мастер филолог (сту-
дијски програм Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност); - мастер филолог (сту-
дијски програм Српски језик и књижевност).

Наставник предметне теоријске наставе 
групе предмета из области права и 

администрације
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани правник, мастер правник, претход-
но завршене основне академске и мастер студије у области 
правних наука.

Наставник предметне теоријске наставе 
- физичко васпитање

са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: професор физичког васпитања - дипломирани педа-
гог физичке културе; професор физичке културе; дипломира-
ни професор физичког васпитања и спорта - мастер; профе-
сор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране; професор физичког васпитања - дипломи-
рани организатор спортске рекреације; професор физичког 
васпитања - дипломирани кинезитерапеут; мастер професор 
физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког 
васпитања и кинезитерапије.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министар-ства просвете, науке 
и технолошког развоја на адреси: http: www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Уз одштампан и својеручно потписан пријавни фор-
мулар са назнаком да се конку-рише за одређено радно 
место, школи се достављају следећа документа: 1. овере-
на копија дипломе; 2. уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дело из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 3. уверење о држављанству; 4. доказ да кан-
дидат зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик), диплома издата на српском језику. 
Наведену документацију доставити школи у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на адресу: Економско-тр-
говинска школа „Паја Маргановић“ Панчево, Ослобођења 
25. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„НАША РАДОСТ“
Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10

Оглас објављен 12.08.2020. године, у публикацији 
„Послови“ број 894-895, поништава се за радно место: 
секретар установе.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”

26220 Ковин, Цара Лазара 261
тел./факс: 013/742-200, 744-893, 744-632

e-mail: vasapelagickovin@gmail.com

Техничар инвестиционог одржавања 
уређаја и опреме

за 50% радног времена
УСЛОВИ: завршена средња школа. Поред општих услова 
за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Зако-
на 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 - аутен-
тично тумачење), Уредбе о каталогу радних места у јав-
ним 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 чл. 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 пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пре-
судом 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 малолет-
ног 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 човеч-
ности 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 и5) да знају српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови под тачкама 
1-4 доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености услова под 
тачкама 1), 3), 4) и 5) - диплома, уверење о некажња-
вању, држављанство и доказ о познавању језика, састав-
ни 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 пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, који ће уз потребну документацију доставити устано-
ви. Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана објављивања. 
Уз пријаву кандидат подноси: 1. оверену фотокопију 
дипломе, 2. уверење да није кажњаван за назначена кри-
вична дела и да се против њега не води поступак за наве-
дена дела пред надлежним судовима, 3. оверену фотоко-
пију 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 одго-
варајуће високошколске установе (диплома издата на српс-
ком 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. тел. 013/742-200. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПИРОТ

ГИМНАЗИЈА
„СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“

18320 Димитровград
Св. Кирило и Методије 12

Наставник економско-туристичке групе 
предмета

са наставом на српском и бугарском 
језику, за 80,75% радног времена

УСЛОВИ: 1) Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), и то: а) да имају одго-

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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варајуће образовање - на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, као и одговарајући степен и врсту 
образовања предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, 
угоститељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 
13/2018); б) да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) да нису осуђива-
ни 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 при-
мање мита или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; г) да имају држављанство 
Републике Србије; д) да знају српски језик и језик на којем 
остварују образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да 
уз пријаву - пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, приложи: 
потписану биографију, оригинал/оверену копију дипломе, 
оригинал/оверену копију уверења о држављанству, ориги-
нал/оверену копију уверења о неосуђиваности, оригинал/
оверену копију извода из матичне књиге рођених, доказ о 
познавању српског језика и језика на коме се изводи обра-
зовно васпитни рад (доказ о знању бугарског језика - ове-
рена фотокопија дипломе о завршеном средњем, вишем 
или високом образовању на бугарском језику или положен 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе), у складу са чл. 141 ст. 7 ЗОСОВ.

ОСТАЛО: Адреса на коју се подносе пријаве: Гимназија 
„Свети Кирило и Методије“, Кирил и Методи 12, 18320 
Димитровград, на привременој адреси због реконструк-
ције школе - Христо Ботев 3, 18320 Димитровград. Лице 
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Срђан 
Христов, 010/362-163. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима. Кандидати који буду изабра-
ни, пре закључења уговора о раду достављају уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18300 Пирот, Српских владара 111

Професор технике и технологије
са 80% норме, за рад у истуреним 

одељењима
УСЛОВИ: техника и технологија: професор техничког обра-
зовања, професор технике, професор технике и инфор-
матике, професор информатике и техничког образовања, 
професор техничког образовања и машинства, професор 
технике и машинства, професор машинства, професор 
електротехнике, професор техничког образовања и тех-
ничког 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 профе-
сор физике и основа технике за основну школу, профе-
сор физике и основа технике за основну школу, професор 
техничког образовања и васпитања, професор техничког 
васпитања и образовања, професор политехничког обра-
зовања и васпитања, професор политехничког васпитања 
и образовања, професор политехничког образовања, про-
фесор технике и графичких комуникација, професор про-
изводно-техничког образовања, дипломирани педагог за 
техничко образовање, дипломирани педагог за физику и 
основе технике, професор основа технике и производње, 
професор политехнике, професор технике и медијате-
карства, 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 профе-
сор технике и информатике за електронско учење; мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из области техничког и информатичког обра-
зовања). Наставу из предмета одређених у ставу 1. овог 
члана могу да изводе и лица која су завршила двопредмет-
не студије на факултету, ако су на том факултету савладала 
програм из тих предмета у трајању од осам семестара.

Професор српског језика
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског боловања
УСЛОВИ: српски језик: 1) професор српског језика и књи-
жевности, 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 срп-
ске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) 
професор, односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност, 8) професор, однос-
но 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 српскохрват-
ског језика са источним и западним словенским језицима, 
12) професор српскохрватског језика и југословенске књи-
жевности за наставу у школама у којима се образовно-вас-
питни рад изводи на мађарском, односно русинском или 
румунском језику, 13) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност, 14) про-
фесор 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: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност); (22) професор српскох-
рватског језика и књижевности; (23) мастер филолог из 
области филолошких наука; (24) професор југословенске 
књижевности и српског језика.

Наставник разредне наставе 
за рад у матичној школи, на одређено 

време до повратка радника са функције 
помоћника директора, најдуже до 

31.08.2021. године
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
у разредној настави може да изводи: 1) професор разред-
не наставе, 2) професор педагогије са претходно заврше-
ном педагошком академијом или учитељском школом, 3) 
професор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ - мас-
тер; 6) професор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу.

Наставник физичког васпитања
за рад у издвојеном одељењу у Малом 
Суводолу, са 30% норме, на одређено 

време до повратка радника са функције 
помоћника директора, најдуже до 

31.08.2021. године
УСЛОВИ: професор физичког васпитања, професор физич-
ке културе, дипломирани педагог физичке културе, профе-
сор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране, професор физичког васпитања - дипломи-
рани организатор спортске рекреације, професор физичког 
васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта мастер професор 
физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког 
васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања 
и спорта, мастер физичког васпитања и спорта, професор 
спорта и физичког васпитања, професор спорта и физичке 
културе.

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1. 
одговарајућа стручна спрема; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-

чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и да није правноснажном пресудом осуђен за 
кривично дело против достојанства личности или морала; 
4. да има држављанство Републике Србије, 5. да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријаву 
кандидат доставља: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван, ове-
рену фотокопију дипломе или уверење, на адресу: ОШ 
„Вук Караџић“, Српских владара 111, 18300 Пирот или у 
просторијама секретаријата школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ“
12253 Средњево, Маршала Тита 12

тел. 012/667-056

Наставник математике
са 60% радног времена

Наставник немачког језика
са 88,80% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука 
УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), кандидат мора 
да испуњава и посебне услове прописане члановима 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и то: одгова-
рајуће образовање у складу са члановима 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020), као и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 
и 2/2020); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 заштитећних међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких 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 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану молбу са биографијом, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију) 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању или 
уверења о стеченом образовању (уколико диплома није 
издата), доказ о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (потврду високош-
колске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту 
за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије); уверење МУП-а из казнене евиденције; 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику; доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду (лекарско уверење). Рок за под-
ношење 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 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 4128.10.2020. |  Број 905 |   

стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе: 
Основна школа „Миша Живановић“, 12253 Средњево, Мар-
шала Тита 12, са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 
012/667-056.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПОЛЕТАРАЦ“

12320 Жагубица, Хомољска бб
тел. 012/7643-116

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова за 
обављање послова и потребне документације, кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
пријаву кандидати су дужни да имају и о истом поднесу, 
у оригиналу или овереној копији: 1) доказ о одговарајућој 
врсти и степену стручне спреме, и то: VI степен стручне 
спреме, односно одговарајуће образовање на студијама у 
трајању од три године или више образовање (оригинал/
оверена копија дипломе или оригинал/оверена копија уве-
рење о завршеном вишем образовању, уверење не старије 
од 6 месеци); 2) доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење); 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 
(извод из казнене евиденције МУП-а издат након објаљи-
вања конкурса); 4) да имају држављанство Републике 
Србије (уверење, не старије од шест месеци); 5) извод из 
матичне књиге рођених (уверење, не старије од 6 месеци); 
6) доказ о познавању језика на коме се остварује васпит-
но-образовни рад, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова за 
обављање послова и потребне документације, кандида-
ти попуњавају пријавни формулар објављен на званич-
ној страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Уз пријаву кандидати су дужни да имају и о 
истом поднесу, у оригиналу или овереној копији: 1) доказ 
о одговарајућој врсти и степену стручне спреме, и то: одго-
варајуће средње образовање, смер: медицински и звање 
медицинска сестра - васпитач (оригинал/оверена копија 
дипломе); 2) доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење); 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 
(извод из казнене евиденције МУП-а, издат након објаљи-
вања конкурса); 4) да имају држављанство Републике 
Србије (уверење, не старије од шест месеци); 5) извод из 
матичне књиге рођених (уверење, не старије од 6 месеци); 
6) доказ о познавању језика на коме се остварује васпит-
но-образовни рад, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику.

Секретар установе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова за 
обављање послова и потребне документације, кандида-
ти попуњавају пријавни формулар објављен на званич-
ној страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Уз пријаву кандидати су дужни да имају и о 
истом поднесу, у оригиналу или овереној копији: 1. доказ 
о одговарајућој врсти и степену стручне спреме, и то: 
поред општих услова прописаних законом, захтева се висо-
ка стручна спрема - смер: правни, степен VII/1, завршен 
правни факултет и звање дипл. правник, односно високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 

академске студије) или високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године (оригинал/оверена копија дипломе или 
оригинал/оверена копија уверење о завршеном високом 
образовању, уверење не старије од 6 месеци); 2. доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење); 3. да нису осуђи-
вани 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 (извод из казнене евиденције 
МУП-а, издат након објављивања конкурса); 4. да кандидат 
има држављанство Републике Србије (уверење, не старије 
од шест месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (уве-
рење, не старије од 6 месеци); 6) доказ о познавању јези-
ка на коме се остварује васпитно-образовни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику.

Педагог установе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова за 
обављање послова и потребне документације, кандида-
ти попуњавају пријавни формулар објављен на званич-
ној страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Уз пријаву кандидати су дужни да имају и о 
истом поднесу, у оригиналу или овереној копији: 1. доказ о 
одговарајућој врсти и степену стручне спреме, и то: поред 
општих услова прописаних законом, захтева се заврше-
на висока стручна спрема - степен VII/1, смер педагошки 
и звање дипл. педагог, дипл. проф. педагогије, професор 
предшколске педагогије, односно високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
или високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године (ориги-
нал/оверена копија дипломе или оригинал/оверена копија 
уверење о завршеном високом образовању, уверење не 
старије од 6 месеци); 2. доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење); 3. да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (извод из казнене евиденције МУП-а издат 
након објаљивања конкурса); 4. да има држављанство 
Републике Србије (уверење, не старије од шест месеци); 5. 
извод из матичне књиге рођених (уверење, не старије од 6 
месеци), 6.о познавању језика на коме се остварује васпит-
но-образовни рад, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 
3), 4), 5) и 6) подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 
тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће узети у обзир. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује директор 
установе, у складу са законом и општим актом установе. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Прија-
ве слати на адресу: Предшколска установа „Полетарац”, 
Хомољска бб, 12320 Жагубица. Ближе информације могу 
се добити на број: 012/7643-116.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИША ЖИВАНОВИЋ”
12253 Средњево, Маршала Тита 12

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника 

са функције

Наставник технике и технологије са 
20% радног времена и информатике и 
рачунарства са 10% радног времена

на одређено време до повратка радника 
са функције

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник хемије
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 
одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове прописане члановима 
139, 140 и 142 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 то: 
одговарајуће образовање у складу са члановима 140 и 
142 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), као и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20); 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштитећних 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану молбу са биографијом; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању или 
уверења о стеченом образовању (уколико диплома није 
издата); доказ о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (потврду високош-
колске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту 
за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије); уверење МУП-а из казнене евиденције; 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду (лекарско уверење). Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање, као ни копије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу шко-
ле: Основна школа „Миша Живановић“, Маршала Тита 12, 
12253 Средњево, са назнаком „За конкурс“. Контакт теле-
фон: 012/667-056.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

12305 Мелница
тел. 012/348-570 

e-mail: skolamelnica@gmail.com

Наставник математике
са 88,89% радног времена

Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да поседују одговарајуће образовање из члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника, васпитача и струч-
них сарадника у основној школи - за предмете српски језик, 
математика, физика и радно место стручног сарадника - 
психолога („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/201611/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019); да испуњавају услове прописане чланом 139 став 
1 тачке 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; став 1 у радни однос у установи може 
да буде примљено лице под условима прописаним законом 
и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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, 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3) 4) и 
5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључивања уговора о раду. Кандидати 
попуњавају формулар на званичној страници Министар-
ства, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ 
„Бранко Радичевић“, 12305 Мелница.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

12257 Турија
тел. 012/884-088

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

на одређено време до повратка 
запослене на рад

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: основно образовање; поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
неосуђиваност правноснажном 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 злос-
тављање 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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за кандидата није утврђе-
но дискриминаторно понашање, у складу са законом; 3. 
држављанство Републике Србије; 4. да зна српски језик. 
Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства и одштампан 
заједно са потребном документацијом о испуњености усло-
ва доставе установи. Документа доставити у оригиналу или 
овереној фотокопији. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и путем телефона: 012/884-088.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МОША ПИЈАДЕ“

12311 Мало Црниће, Бајлонијева 123
тел. 012/280-012

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за радно место настав-
ника поред општих услова за заснивање радног односа у 
складу са чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 95/18- аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне услове про-
писане одредабама чл. 139, 140, 142, 143 и 144 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20), Правилника о степе-
ну 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), односно да: поседује одговарајуће образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма 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 осуђи-
ван 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 при-
мање мита или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати треба да приложе: биографију кан-
дидата, пријавни формулар, диплому о стеченом одго-
варајућем образовању, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
уверење о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду; уверење из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична 
дела прописана чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старија од 6 месеци), доказ о 
знању српског језика, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Сва документа се прилажу 
у оригиналу или као оверене фотокопије. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Сва остала документа су саставни део 
пријаве на конкурс. Избор се врши у складу са Законом 
основама система образовања и васпитања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. У складу 
са чланом 154 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи најкасније у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Комсија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос, у року од 
8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор и у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности 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 
осам дана од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве на 
конкурс доставити лично или поштом у затвореној ковер-
ти, са назнаком „Конкурс за избор наставника матема-
тике“, на адресу: Основна школа „Моша Пијаде“, Бајло-
нијева 123, 12311 Мало Црниће, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Све информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе на број телефона: 012/280-
012 и на имејл: skola.mc@gmail.com, сваким радним даном 
од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

12308 Орешковица, Свете Марине бб

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

са 89% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему, VII/1 
степен одговарајуће групе; да испуњава посебне услове 
из чл. 139 и 140 Закон о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник”, бр. 88/2017, 27/2018 - и 
др. закон, 10/2019, 27/18 - др. закон и 6/20) и уз пријавни 
формулар који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс 
са кратком биографијом достави и доказ о: 1. одговарајућој 
врсти и степену стручне спреме (оверену фотокопију 
дипломе); 2. потврду о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом; 3. потврду да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна 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 про-
тив 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. извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверена фотокопија, 5. уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци; 6. доказ о познавању 
српског језика и језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 
5 саставни су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 2 при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање кандидата је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене пријаве и пријаве без 
доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се разма-
трати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“, Свете 
Марине бб, 12308 Орешковица, са напоменом „Пријава на 
конкурс - не отварати“ или лично предати у секретаријату 
школе од 08 до 14 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“

12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а

тел. 012/7662-132

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана (замена 
директора у првом мандату) 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 - аут. тумачење), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и то: 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20); под 
одговарајућим образовањем подразумева се високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; степен 
и врста образовања морају бити у складу са Правиликом о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19 и 2/20) за рад на радном месту наставника 
физике; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 про-
тив 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-вас-
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питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се може преузети са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs/formular за пријем у радни однос у установама обра-
зовања и васпитања), а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: потписану биографију; извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; лица која су 
стекла звање мастер поред оверене фотокопије дипломе 
или уверења о завршеним мастер студијама, достављају 
још и оверену фотокопију дипломе о завршеним основним 
академским студијама одговарајућег студијског програма; 
уверење МУП-а из казнене евиденције, доказ о неосуђива-
ности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама ситема образовања и васпитања (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи се доставља уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику (доказ представља потврда одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) изабрани кандидат ће доставити 
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 слати на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. Контакт телефон: 012/7662-132.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18-аут. тумачење), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и то: 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20); под 
одговарајућим образовањем подразумева се високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; степен 
и врста образовања морају бити у складу са Правиликом о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19 и 2/20) за рад на радном месту наставника 
разредне наставе; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се може преузети са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос 
у установама образовања и васпитања), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: потписану биографију; извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; лица која су 
стекла звање мастер поред оверене фотокопије дипломе 
или уверења о завршеним мастер студијама, достављају 
још и оверену фотокопију дипломе о завршеним основним 
академским студијама одговарајућег студијског програма; 
уверење МУП-а из казнене евиденције, доказ о неосуђива-
ности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама ситема образовања и васпитања (оригинал 

или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи се доставља уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику (доказ представља потврда одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) изабрани кандидат ће доставити 
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 слати на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс - разредна настава“. Контакт телефон: 012/7662-
132.

Наставник информатике и рачунарства
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана (замена директора у 

првом мандату) 
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
- одлука УС, 113/17 и 95/18-аут. тумачење), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 
и 6/20) и то: одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 
и 6/20); под одговарајућим образовањем подразумева се 
високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; степен и врста образовања морају бити у складу 
са Правиликом о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20) за рад на радном 
месту наставника информатике и рачунарства; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
може преузети са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs/formular за пријем у радни однос у установама образо-
вања и васпитања), а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: потписану биографију, извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; лица која су 
стекла звање мастер поред оверене фотокопије дипломе 
или уверења о завршеним мастер студијама, достављају 
још и оверену фотокопију дипломе о завршеним основним 
академским студијама одговарајућег студијског програма; 
уверење МУП-а из казнене евиденције, доказ о неосуђива-
ности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3. Зако-
на о основама ситема образовања и васпитања (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи се доставља уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику (доказ представља потврда одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) изабрани кандидат ће доставити 
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 слати на адресу школе са назнаком: „За 
конкурс - информатика и рачунарство“. Контакт телефон: 
012/7662-132.

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, најдуже до краја школске 

2020/2021. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аут. тумачење), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 
и 6/20) и то: одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 
и 6/20); под одговарајућим образовањем подразумева се 
високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; степен и врста образовања морају бити у складу 
са Правиликом о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20) за рад на радном 
месту наставника енглеског језика; да кандидат има пси-
хичку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар који се може преузе-
ти са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/formular за 
пријем у радни однос у установама образовања и васпи-
тања), а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију кандидата; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; лица 
која су стекла звање мастер поред оверене фотокопије 
дипломе или уверења о завршеним мастер студијама, дос-
тављају још и оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним академским студијама одговарајућег студијског 
програма; уверење МУП-а из казнене евиденције, доказ о 
неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи се доставља уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику (доказ представља 
потврда одговарајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика). Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање, као ни копије докумената које нису овере-
не од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу 
школе са назнаком: „За конкурс - енглески језик“. Контакт 
телефон: 012/7662-132.

Дефектолог - наставник - олигофренолог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18-аут. тумачење), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и то: 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20); под 
одговарајућим образовањем подразумева се високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у трајању од 
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најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; степен 
и врста образовања морају бити у складу са Правиликом о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 17/18) за рад на радном месту дефекто-
лога-наставника-олигофренолога и то: професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са децом ментално омете-
ном у развоју; дипломирани дефектолог - олигофренолог, 
мастер дефектолог, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; 
дипломирани дефектолог - мастер који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у ментал-
ном развоју; мастер дефектолог који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм за специјал-
ног едукатора; дипломирани дефектолог- мастер који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам за специјалног едукатора; мастер дефектолог, који је 
на основним академским студијама завршио студијски про-
грам за специјалног рехабилитатора за вишеструку омете-
ност; дипломирани дефектолог- мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 про-
тив 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-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се може преузети са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs/formular за пријем у радни однос у установама обра-
зовања и васпитања), а потребну документацију заједно са 
одштампаним и попуњеним пријавним формуларом дос-
тављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију кандидата; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месе-
ци); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
лица која су стекла звање мастер поред оверене фотоко-
пије дипломе или уверења о завршеним мастер студијама, 
достављају још и оверену фотокопију дипломе о заврше-
ним основним академским студијама одговарајућег студијс-
ког програма; уверење МУП-а из казнене евиденције, доказ 
о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3. Закона о основама ситема образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи се доставља уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику (доказ представља 
потврда одговарајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика). Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање, као ни копије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу шко-
ле, са назнаком: „За конкурс - дефектолог”. Контакт теле-
фон: 012/7662-132.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ“

12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Наставник математике

Наставник математике
са 77,77% радног времена

Наставник информатике и рачунарства
са 50% радног времена

Наставник српског језика и књижевности
са 88,89% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139, 140 ст. 1 и 2 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20), и то: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне 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 става 1 тачке 1) подтачка (2) мора ди има 
завршене студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Кандидат треба да испуњава и услове у погледу степена 
и врсте образовања прописане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19) за радно место за које конкурише; 2. да има пси-
хичку, 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 кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 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.

ОСТАЛО: Потребно је да кандидати попуне пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом достављају школи. Кандидати уз пријаву на конкурс 
треба да доставе школи следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању, уверење о држављанству не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену копију), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију), уверење о 
неосуђиваности не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рену копију), кратку биографију - CV са адресом и бројем 
телефона. Доказ о знању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад у школи се доставља 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику или језику на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима - лекарско уверење, не старије од 6 
месеци, доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом достављају се у затвореној коверти на горенаведену 
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс“. Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање про-
писано Законом и Правилником којим се прописује степен 
и врста образовања наставника и стручног сарадника у 
основној школи – уверење/диплома о одговарајућој струч-
ној спреми (са додатком дипломи уколико је издат уз дипло-
му); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима - лекарско уверење, 3. 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 кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање - уверење суда и уверење МУП-а, 
4. да има држављанство Републике Србије - уверење о 
држављанству, 5. да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад (диплома). Услови из става 
1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се током рада. Докази о испуњености услова 
из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. Наставник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне областии-
ли области педагошких наука; 1) 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, однос-
но 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), студија-
ма у трајању од три године или вишим образовањем. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати на 
адресу: Основна школа „Јован Цвијић“, 12208 Костолац, 
Првомајска 1, са назнаком „За конкурс за наставника мате-
матике“.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање про-
писано Законом и Правилником којим се прописује степен 
и врста образовања наставника и стручног сарадника у 
основној школи – уверење/диплома о одговарајућој струч-
ној спреми (са додатком дипломи уколико је издат уз дипло-
му); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима -  лекарско уверење, 3. 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 злос-
тављање 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 изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - уверење суда и 
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уверење МУП-а, 4. да има држављанство Републике Србије 
- уверење о држављанству, 5. да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад (диплома). Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се током рада. Докази о испуњености 
услова из става 1тачке 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. Наставник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне областии-
ли 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, однос-
но 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), студија-
ма у трајању од три године или вишим образовањем. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати на адре-
су: Основна школа „Јован Цвијић“, 12208 Костолац, Прво-
мајска 1, са назнаком „За конкурс за разредну наставу“.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године (31.08.2021. године)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања и чла-
ну 8. Правилника следеће услове: 1. да има одговарајуће 
образовање прописано законом и правилником: средње 
образовање у четворогодишњем трајању - сведочанство 
о одговарајућој стручној спреми; да има савладан програм 
обуке у складу са правилником - сертификат о завршеном 
програму обуке за педагошке асистенте; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - лекарско уверење, 3. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање - уверење суда, уверење МУП-а, 4. да има 
држављанство Републике Србије - уверење о држављан-
ству, 5. да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (комисија остварује увид на основу 
достављеног сведочанства), 6. да зна ромски језик (коми-
сија остварује увид на основу достављеног сертификата о 
сваладаном програму обуке), 7. да има мишљење надлеж-
ног органа јединице локалне самоуправе - мишљење 
надлежног органа јединице локалне самоуправе. Услови из 
става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се током рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачке 1), 3), 5, ) 6) и 7) овог члана сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати на адре-
су: Основна школа „Јован Цвијић“, 12208 Костолац, Прво-
мајска 1, са назнаком „За конкурс за педагошког асистента“.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36310 Сјеница, Кладница

1. Наставник српског језика као 
нематерњег

2. Ложач котлова
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
каднидати су дужни да доставе следећа документа који-
ма доказују испуњеност услова за пријем у радни однос 
из чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: 1. да имају одговарајуће образовање из чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања; 
2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 про-
тив 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; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) 
да знају српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из. тач. 1), 3), 
4) и 5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) овог прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Пријавни формулар кандидати попуњавају на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и исти одштампан достављају школи уз осталу документа-
цију. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве доставити лично у школи 
или на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРОКУПЉЕ

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб

тел. 027/371-373

Наставник физичког васпитања
на одређено време до 31.08.2021 године, 

за 40% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; обавезно образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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. Сматра се да настав-
ник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има образовање из ове тачке; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
неосуђиваност 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 злос-
тављање 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 лице није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство РС; 
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; радну и 
личну биографију са адресом и контакт телефоном - CV; 

диплому или уверење о завршеном факултету (оригинал 
или оверена фотокопија); потврду високошколске устано-
ве о положеним испитима из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, односно уверење о положеном 
стручном испиту/уверење о положеном испиту за лиценцу; 
доказ о знању српског језика се доставља уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику; уверење о 
неосуђиваности (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља 
пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194

тел. 027/329-252

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и то: профе-
сор математике, дипломирани математичар, дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене, дипломи-
рани математичар за рачунарство и информатику, дипло-
мирани математичар-информатичар, дипломирани мате-
матичар-професор математике, дипломирани математичар 
за математику економије, професор математике-теоријско 
усмерење, професор математике-теоријски смер, профе-
сор математике и рачунарства, професор информатике-ма-
тематике, професор хемије-математике, професор геогра-
фије-математике, професор физике-математике, професор 
биологије - математике, дипломирани математичар-ас-
троном, дипломирани математичар-теоријска математика, 
дипломирани математичар-примењена математика, дипло-
мирани математичар-математика финансија, дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани информатичар, дипломирани про-
фесор математике-мастер, дипломирани математичар-мас-
тер, мастер математичар, мастер професор математике. 
Лице које је стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима Математика или Примењена математика 
(са положеним испитом из предмета Геометрија или Осно-
ви геометрије); да има држављанство РС; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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, 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се може преузети са 
званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, кандидати су дужни да доставе: 
кратку биографију (CV), оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (канди-
дати који су стекли академско звање мастер достављају 
и оверену фотокопију дипломе са основних академских 
студија), оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци, издаје МУП), извод из матичне књиге рођених. 
Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о 
раду. Доказ о знању српског језика подносе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурсну комисију“.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОШ „9. ОКТОБАР“
18400 Прокупље, Змај Јовина 1

тел. 027/331-043

Наставник енглеског језика
за 24 часа недељно, на одређено време, 

најдуже до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник физике
за 24 часа недељно, на одређено време, 

најдуже до 20.10.2021. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник разредне наставе
на одређено време, најдуже до 

31.08.2021. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Чистачица
на одређено време, најдуже до 

31.08.2021. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Мајстор одржавања грејања и 
санитарног чвора

на одређено време, најдуже до 
31.08.2021. године

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Сервирка за 40% радног времена и 
чистачица за 60% радног времена

на одређено време, а најдуже до краја 
школске 2020/2021 године

1 извршилац
УСЛОВИ: II степен или I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање; да кандидат има пси-
хичку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство РС; познавање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: 
попуњен пријавни формилар са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
диплому или уверење о завршеном факултету (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о неосуђиваности; 
уверење о држављанству; лекарско уверење подноси 
примљени кандидат пре закључења уговора о раду; доказ 
о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговаруће образовање стекли 
на том језику). Пријаве слати на горе наведену адресу, са 
назнаком: „За конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб

тел. 027/371-373

Педагог
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: професор педагогије, дипломирани падагог општи 
смер или смер школске педагогије, дипломирани школски 
падагог - психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, 
дипломирани педагог - мастер.

Наставник хемије
за 10% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2021 године
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом о раду 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 

и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и 
Правилником о степену и врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основним школама („Сл. гласник 
- Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17и 
13/18); да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 РС; да зна српски језик на коме се изводи 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: попуњен и ручно пот-
писан пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству РС, не старије од шест месеци; уверење о 
неосуђиваности и уверење да се против кандидата не води 
истрага (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Доказ о познавању српског језика подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику. Проверу психофи-
зичких способности за рад са ученицима врши надлежна 
служба за запошљавање. Пријаве слати на горе наведену 
адресу или лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“

18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 30.09.2020 
године, поништава се за радно место: наставник рус-
ког језика, са 55% радног времена, на одређено време до 
31.08.2021.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб

тел. 027/371-373

Наставник руског језика
са 55% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2021.
УСЛОВИ: кандидат треба да поседује одговарајуће високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но 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; да поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство РС; зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се може преузети са 
званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, кандидати су дужни да доста-
ве: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
образовању; оргинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених (са холограмом, оригинал или оверена 
фотокопија); оригинал или оверену фотокопију уверења о 
неосуђиваности (не старије од 6 месеци-издаје МУП); доказ 

о знању српског језика издат од стране надлежне установе 
(доставља кандидат који није стекао образовање на српс-
ком језику); лекарско уверење подноси се пре закључења 
уговора о раду. Кандидат треба да уз одштампани пријавни 
формулар и наведену документацију, достави и податак о 
својој адреси и контакт телефону. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за запошљавања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горе 
наведену адресу или донети лично.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „СВЕТИ САВА“
11300 Смедерево, Металуршка бб

тел. 026/663-999

1) Наставник хемије
са 30% радног времена, на одређено 

време
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљен 
кандидат који поред општих услова предвиђених чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139 став 1 тачке 1-5 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, а то су: 1. одговарајуће образовање: А) 
високо образовање стечено: а) на студијама другог степена 
(мастер академске, мастер струковне студије, специјалис-
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, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, стручне области 
или области педагошких наука; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, као 
и да има одговарајући степен и врсту образовања прописа-
ну 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, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), за рад на радном месту 
на које конкурише; Б) у складу са чланом 142 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања, кандидати 
који конкуришу на наведена радна места обавезни су да 
имају образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких 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 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат 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 члана 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања, а кандидат 
који нема образовање из члана 142 став 1 обавезан је да 
га стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; 2. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 про-
тив 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. знање 
српског језика и језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни формулар, 
који се може преузети на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs - формулар за пријем у радни однос у 
установама образовања и васпитања) и радном биогра-
фијом (CV) доставити: 1. оверен препис/оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. 
оригинал/оверену фотокопију уверења надлежне служ-
бе Министарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 3. 
оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију 
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извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 
5. доказ о знању српског језика (језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад) доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља кан-
дидат који буде изабран, непосредно пре закључења 
уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос, упућује кан-
дидате на психолошку процену способности, сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, обавља разговор са кандидатима и доноси решење 
о избору кандидата. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Психолошку процену способ-
ности врши надлежна Служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Пријаве на кон-
курс са доказима о испуњености услова за пријем у рад-
ни однос достављају се у затвореној коверти, лично или 
путем поште на адресу: ОШ „Свети Сава“, 11300 Смедере-
во, Металуршка бб, са назнаком „За конкурс за радно место 
(навести радно место за које се кандидат пријављује)“ - не 
отварати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, као 
ни фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Кандидати ће бити писменим путем 
обавештени о избору у складу са законом. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем 
телефона: 069/235-2003.

2) Наставник физичког васпитања
на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљен 
кандидат који поред општих услова предвиђених чланом 
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139 став 1 тачке 1-5 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, а то су: 1. одговарајуће образовање и 
то: А) високо образовање стечено: а) на студијама другог 
степена (мастер академске, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, стручне области или области педагошких наука; б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године, као и да има одговарајући степен 
и врсту образовања прописану 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, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019), за рад на радном месту на које кон-
курише; Б) у складу са чланом 142 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, кандидати који 
конкуришу на наведена радна места обавезни су да имају 
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 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат 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 члана 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања, а кандидат 
који нема образовање из члана 142 став 1 обавезан је да 
га стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; 2. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да лице није осуђива-
но 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство Републике Србије; 5. знање српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део 
пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни формулар, 
који се може преузети на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs - формулар за пријем у радни однос у 
установама образовања и васпитања) и радном биогра-
фијом (CV) доставити: 1. оверен препис/оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. 
оригинал/оверену фотокопију уверења надлежне служ-
бе Министарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 3. 
оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 
5. доказ о знању српског језика (језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад) доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља канди-
дат који буде изабран, непосредно пре закључења уговора 
о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, упућује кандидате на 
психолошку процену способности, сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, 
обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избо-
ру кандидата. У поступку одлучивања о избору кандидата, 
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова за пријем у радни однос 
достављају се у затвореној коверти, лично или путем поште 
на адресу: ОШ „Свети Сава“, 11300 Смедерево, Металурш-
ка бб, са назнаком „За конкурс за радно место (навести рад-
но место за које се кандидат пријављује)“ - не отварати. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. 
Кандидати ће бити писменим путем обавештени о избору 
у складу са Законом. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, преко телефона: 069/235-
2003.

3) Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљен 
кандидат који поред општих услова предвиђених чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење), тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 
став 1 тачке 1-5 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а то су: 1. oдговарајуће образовање и то: А) 
високо образовање стечено: а) на студијама другог степена 
(мастер академске, мастер струковне студије, специјалис-
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, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, стручне области 
или области педагошких наука; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, као 
и да има одговарајући степен и врсту образовања прописа-
ну 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, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), за рад на радном месту 
на које конкурише; Б) у складу са чланом 142 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања, кандидати 
који конкуришу на наведена радна места обавезни су да 
имају образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких 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 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат 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 члана 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања, а кандидат 
који нема образовање из члана 142 став 1 обавезан је да 
га стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; 2. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-

летног 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, 
за које у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика и језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни формулар, 
који се може преузети на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs - формулар за пријем у радни однос у 
установама образовања и васпитања) и радном биогра-
фијом (CV) доставити: 1. оверен препис/оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. 
оригинал/оверену фотокопију уверења надлежне служ-
бе Министарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 3. 
оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 
5. доказ о знању српског језика (језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад) доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља канди-
дат који буде изабран, непосредно пре закључења уговора 
о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, упућује кандидате на 
психолошку процену способности, сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, 
обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избо-
ру кандидата. У поступку одлучивања о избору кандидата, 
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова за пријем у радни однос 
достављају се у затвореној коверти, лично или путем поште 
на адресу: ОШ „Свети Сава“, 11300 Смедерево, Металурш-
ка бб, са назнаком „За конкурс за радно место (навести 
радно место за које се кандидат пријављује)”- не отварати. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. 
Кандидати ће бити писменим путем обавештени о избору 
у складу са Законом. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, преко телефона: 069/2352-
003.

4) Радник на одржавању хигијене - 
спремачица

на одређено време
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљен 
кандидат који поред општих услова предвиђених чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 
став 1 тачке 1-5 Закона о основама система образовања и 
васпитања; стечен I ниво квалификација (основно обра-
зовање и васпитање), односно завршена основна школа; 
2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. знање српског јези-
ка и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни 
део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни формулар, 
а који се може преузети на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs - формулар за пријем у радни однос у 
установама образовања и васпитања) и радном биогра-
фијом (CV) доставити: 1. оверен препис/оверену фотоко-
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пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. 
оригинал/оверену фотокопију уверења надлежне служ-
бе Министарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 3. 
оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 
5. доказ о знању српског језика (језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад) доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља канди-
дат који буде изабран, непосредно пре закључења уговора 
о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, упућује кандидате на 
психолошку процену способности, сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, 
обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избо-
ру кандидата. У поступку одлучивања о избору кандидата, 
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова за пријем у радни однос 
достављају се у затвореној коверти, лично или путем поште 
на адресу: ОШ „Свети Сава“, 11300 Смедерево, Металурш-
ка бб, са назнаком „За конкурс за радно место (навести рад-
но место за које се кандидат пријављује)“ - не отварати. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. 
Кандидати ће бити писменим путем обавештени о избору 
у складу са Законом. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, путем телефона: 069/235-
2003.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

11300 Смедерево, 17. октобра 40
тел. 026/641-290

Оглас објављен 21.10.2020. године, у публикацији 
„Послови“, мења се за радно место: наставник раз-
редне наставе у продуженом боравку, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, а најдуже до 31.08.2021. године и исправно 
треба да гласи:

Наставник разредне наставе у продуженом боравку
на одређено време ради замене одсутног

 запосленог преко 60 дана.

Уместо адресе: Црвене армије 156, треба да стоји: 
17. октобар 40. У осталом делу оглас је непромењен.

ТТПШ „ДЕСПОТ ЂУРАЂ“
11300 Смедерево, Црвене армије 156

тел. 026/640-930, 672-806

Наставник технолошке групе предмета
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа треба да испуњава и посебне услове из про-
писане одредбама чл. 139, 140, 142, 143 и члана 144 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” 
бр. 88/17 и 27/18): да има одговарајуће високо образовање 
за наставника школе у подручју рада Хемија, неметали и 
графичарство прописану Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, из Стручних предмета, стручних 
срадника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС - 
Просветни гласник“ бр. 21/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 
18, 2018 и 7/2019), у подручју рада Хемија, неметали и 
графичарство, 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета: (2) студије другог степена из 
области педагошких наука, или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне односно 
стручне области или области педагошких наука са претход-
но завршеним студијама 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; има психич-

ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвљење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати дос-
тављају: попуњен пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, нуке и технолошког 
развоја а заједно са одштампаним пријавним формуларом 
школи достављају, оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија), не старији од 6 месеци; доказ да 
није осуђиван (прибавља при полицијској управи) члан 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17) године. Доказ о позна-
вању српског језика (уколико лице које се пријавило није 
стекло средње, више и или високо образовање на српском 
језику дужно је да достави доказ да је испит из српског 
језика положило по програму одговарајуће високо школске 
установе). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности доставља изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Рок за подношења пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Уколико задњи дан 
пријаве пада у недељу, државни празник или на дан када 
школа не ради, задњи дан рока рачуна се истеком првог 
радног дана када школа ради. Пријаве се достављају непо-
средно или путем поште на горе наведену адресу.

ГИМНАЗИЈА У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

тел. 026/514-269, факс: 026/514-059
e-mail: gimplana@verat.net

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка 

запосленог са функције, са 10% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника треба да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, („Сл гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и то: а) има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Сл. гласник РС”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/200, 3/2020, и 14/2020): 
(1) професор физичког васпитања; (2) дипломирани педа-
гог физичке културе; (3) професор физичке културе; (4) 
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране; (5) професор физичког васпи-
тања - дипломирани организатор спортске рекреације; (6) 
професор физичког васпитања - дипломирани кинезите-
рапеут; (7) дипломирани професор физичког васпитања 
и спорта - мастер; (8) дипломирани професор физичког 
васпитања кинезитерапије - мастер; (9) мастер профе-
сор физичког васпитања и спорта; (10) мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије; (11) мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет). б) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) није осуђи-
ван 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 при-
мање мита или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) има држављанство Републи-
ке Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву на 
конкурс: кратку биографију; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом 
високом образовању, ако диплома није уручена; уверење 
о неосуђиваности; уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију); уверење (потврду) о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечених у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 

којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова или ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. 
Доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду доста-
ви лекарско уверење. Уз пријавни формулар који се преу-
зима са интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве слати на адресу: Гимназија у Великој Плани, 
Војводе Мишића 3, са назнаком „За конкурс“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон 
026/514-059.

СОМБОР

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Сарадник у настави за ужу научну област 
Методика наставе музичке културе
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: Кандидати морају имати статус студента мастер 
академских или специјалистичких академских студија на 
студијским програму, мастер/специјалиста учитељ; музич-
ка педагогија. Кандидати морају имати завршене студије 
првог степена са просечном оценом најмање 8, те испуња-
вати услове за избор у звање сарадника у настави који 
су прописани Законом о високом образовању, Статутом и 
општим актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и 
општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Канди-
дати уз пријаву подносе: оверене фотокопије дипломе и 
додатка дипломе студија првог степена, уверење да је сту-
дент одговарајућих мастер/специјалистичких академских 
студија, кратку биографију, библиографију објављених 
радова и саме радове, уверење да нису осуђивани (МУП) 
и очитану/фотокпију личне карте. Место рада Сомбор. Кон-
курс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Поступак избора у звање и заснивање 
радног односа спроводи се у складу са одредбама Закона 
о високом образовању, одредбама Статута и општих ака-
та Универзитета у Новом Саду и Статута и општих аката 
Факултета.

Асистент за ужу научну област Методика 
наставе музичке културе

на одређено време од три године

УСЛОВИ: Кандидати морају имати статус студента док-
торских академских студија на студијском програму: док-
тор методике наставе (са орјентацијом ка ужој научној 
области); доктор науке о уметностима (са оријентацијом 
ка ужој научној области); академски назив магистра нау-
ка коме је прихваћена тема докторске дисертације из уже 
научне области.

Асистент за ужу научну област Методика 
наставе математике

на одређено време од три године
УСЛОВИ: Кандидати морају имати статус студента доктор-
ских академских студија на студијском програму: доктор 
наука методике наставе математике; методика наставе (са 
оријентацијом ка ужој научној области); доктор дидактич-
ко-методичких наука разредне наставе у области методике 
наставе математике; доктор методике разредне наставе 
(са оријентацијом ка ужој научној области); математичке 
науке; методика разредне наставе природе, математике, 
информатике и физичког васпитања; академски назив 
магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације из уже научне области.

Асистент за ужу научну област Методика 
наставе познавања природе

на одређено време од три године
УСЛОВИ: Кандидати морају имати статус студента доктор-
ских академских студија на студијском програму: доктор нау-
ка методике наставе познавања природе или доктор наука 
методике наставе познавања природе и друштва; методика 
наставе (са оријентацијом ка ужој научној области); доктор 
дидактичко-методичких наука разредне наставе у области 
методике наставе познавања природе; доктор методике раз-
редне наставе (са оријентацијом ка ужој научној области); 
доктор наука методика наставе биологије; доктор наука 
методика наставе физике; доктор наука методика наставе 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 4928.10.2020. |  Број 905 |   

www.nsz.gov.rs

хемије; доктор наука методика наставе географије; доктор 
методике наставе природних наука (биологије, хемије, физи-
ке, географије), математике и информатике, доктор наука 
методика наставе физике; доктор методике наставе природ-
них наука (биологије, хемије, физике, географије), матема-
тике и информатике, доктор наука методика наставе хемије; 
доктор методике наставе природних наука (биологије, 
хемије, физике, географије), математике и информатике, 
доктор наука методика наставе биологије; доктор методике 
наставе природних наука (биологије, хемије, физике, геогра-
фије), математике и информатике, доктор наука методика 
наставе географије; -методика разредне наставе природе, 
математике, информатике и физичког васпитања; академ-
ски назив магистра наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације из уже научне области.

Асистент за ужу научну област 
Информатика са методиком наставе

на одређено време од три године
УСЛОВИ: Кандидати морају имати статус студента доктор-
ских академских студија на студијском програму: доктор 
рачунарских наука; доктор наука електротехнике и рачу-
нарства; студијски програм доктор наука-математичке нау-
ке; доктор организационих наука - изборни модул инфор-
мациони системи и менаџмент; доктор наука - дизајнер 
медија у образовању; доктор наука информатике у образо-
вању; доктор информатике; доктор наука методике наста-
ве информационе технологије или пословне информатике; 
доктор наука пословне информатике; доктор техничких 
наука; методика разредне наставе природе, математике, 
информатике и физичког васпитања, академски назив 
магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације из уже научне области.

ОСТАЛО: Услови за радна места асистента: кандидати за 
радно место морају претходне нивое студија завршити са 
укупном просечном оценом најмање 8, те испуњавати усло-
ве за избор у звање асистента који су прописани Законом о 
високом образовању, Статутом и општим актима Универзи-
тета у Новом Саду и Статутом и општим актима Педагош-
ког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: 
оверену фотокопије диплома и додатака диплома, уверење 
да је студент одговарајућих докторских академских студија, 
кратку биографију, библиографију објављених радова и 
саме радове, уверење да нису осуђивани (МУП) и очита-
ну/фотокпију личне карте. Место рада Сомбор. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Поступак избора у звање и заснивање радног 
односа спроводи се у складу са одредбама Закона о високом 
образовању, одредбама Статута и општих аката Универзите-
та у Новом Саду и Статута и општих аката Факултета.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

„МИЛЕНКО БРЗАК - УЧА“
22400 Рума

тел. 022/430-688, тел./факс: 022/474-716

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 899 
од 16.09.2020. године, поништава се за радно место: 
наставник информатике.

СРЕДЊА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/552-373

Наставник текстилне групе предмета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19) и пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Текстилство и кожарство („Сл. гл. 
РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 19/15...9/19).

Наставник математике
са 55,56% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19) и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни глас-
ник“, бр. 8/2015, 11/2016...15/2020). 

Наставник медицинске групе предмета
са 56% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19) и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Личне услуге („Сл. гл. РС - Про-
светни гласник“, број 16/2015).

Техничар одржавања информационих 
система и технологија

са 50% радног времена
УСЛОВИ: завршена средња школа електротехничар рачу-
нара, у складу са Правилником о организацији и системати-
зацији послова СШ „Др Ђорђе Натошевић” Инђија.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Уз пријаву за учешће на конкур-
су учесници су дужни да доставе оригинале или оверене 
копије следећих докумената: 1) диплому, односно уверење 
о стеченом образовању уколико није издата диплома, 
односно други релевантни доказ о стеченом образовању; 
2) уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
3) уверење о некажњавању које издаје МУП (не старије 
од шест месеци); 4) доказ да зна српски језик кандидат 
доставља само уколико образовање није стекао на српс-
ком језику; 5) кандидат доставља попуњену пријаву коју 
преузима на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Лекарско уверење изабрани кандидат је 
дужан да достави пре закључења уговора о раду. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве се подносе лично или путем поште на 
адресу: Средња школа „Др Ђорђе Натошевић“, Трг слободе 
2а, Инђија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ВИШЊИЋ“
22245 Моровић, Краља Петра 18

тел.022/736-024
e-mail: bosutmorovic@gmail.com

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: сагласно члану 122 ставови 2, 5 и 6 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20, у даљем тексту: Закон), чла-
на 2 Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
108/2015), директор школе може да буде лице које испуња-
ва услове прописане чланом 139 ставови 1 до 5 и чланом 
140 ставови 1 и 2 Закона. Дужност директора школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образовање из чла-
на 140 ставови 1 и 2 Закона за наставника те врсте шко-
ле и подручја рада, педагога и психолога, дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора школе и најмање осам година рада у шко-
ли на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 ставови 1 и 2 овог Закона, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 овог Закона за наставни-
ка те врсте школе, дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора школе и 
најмање десет година рада у школи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. За директора школе може да буде изабрано лице: 
1) које има одговарајуће високо образовање за наставника 
школе, за педагога и психолога школе, стечено: а) на сту-
дијама 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, трансдици-

плинарне 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 одго-
варајући предмет, односно групу предмета; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) које има одговарајуће радно искуство на 
пословима образовања и васпитања; 3) које има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 4) које није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело или привредни преступ утврђен Законом; 5) 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, односно које: није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
6) које има држављанство Републике Србије; 7) које зна 
српски језик јер се на њему остварује образовно-васпитни 
рад; 8) које има дозволу за рад (положен стручни испит) за 
наставника, педагога, психолога, обуку и положен испит за 
директора. Уз пријаву на конкурс кандидат за избор дирек-
тора школе треба да приложи следеће документе, односно 
доказе да испуњава потребне услове: биографске подат-
ке, односно радну биографију; оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању 
дозволе за рад - оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу; доказ о годинама 
рада у школи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања - потврду у оригиналу 
од најмање 8 година рада на пословима образовања и 
васпитања (односно 10 година у случају да се на конкурс 
пријави кандидат који не испуњава услов у погледу одго-
варајућег образовања из члана 140 ст. 1 и 2, а има одгова-
рајуће образовање из члана 140 ст. 3 Закона); уверење да 
није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона (уверење МУП-а/издвод из казнене евиденције, не 
старије од шест месеци); уверење привредног суда да кан-
дидат за директора није осуђиван правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужности (не ста-
рије 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 предло-
га за наведена кривчна дела (не старије од шест месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена копија); извод из матичне књиге рођених (у ори-
гиналу или оверену копију); доказ/уверење да кандидат 
има обуку и положен испит за директора школе (оверену 
копију); изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две године од 
дана ступања на дужност, сагласно члану 122 став 9 Зако-
на; доказ да кандидат зна српски језик на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (само кандидат који није образо-
вање стекао на српском језику; кандидат доставља потврду 
одговарајуће високошколске установе да је положио испит 
из српског језика, у оригиналу или оверену фотокопију); 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе 
(извештај просветног саветника-фотокопија, уколико га 
има) и оцену спољашњег вредновања за кандидата који 
је претходно обављао дужност директора школе (фотоко-
пија); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (може и из досијеа, а кандидат 
који буде изабран ће накнадно пре закључења посебног 
уговора о правима и обавезама директора, доставити ново 
лекарско уверење, оригинал); програм рада кандидата. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, који у штампаној форми доставља 
школи, уз пријаву.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом и докази-
ма достављају се у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“, на адресу школе у 
затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор дирек-
тора школе“, лично или поштом. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање, као ни копије 
докумената које нису оверене од стране надлежног орга-
на (јавног бележника). Ближа обавештења се могу добити 
сваког радног дана од 08.00 до 12.00 часова, на телефон: 
022/736-024, bosutmorovic@gmail.com.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ“

22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Спремачица
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система обраовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17...6/20), и то: 
1) да има одговарајуће образовање за спремачицу, про-
писано чланом 40. Правилника о организацији и систе-
матизацији послова у ОШ”Петар Кочић” Инђија (дел.бр. 
277/20.03.02018. г., 958/2/13.09.2018.г., 929/1/12.09.2019., 
53/23.01.2020.; 929/1/12.09.2020.) - основно образовање; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик на коме се остварује образовно вас-
питни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној 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 био-
графију са адресом и контакт телефоном, 2) оригинал или 
оверену копију сведочанства о завршеној основној школи; 
3) оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије, 4) оригинал или оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених, 5) доказ о неосуђиваности 
(извод из казнене евиденције), 6) доказ о познавању срп-
ског језика, на коме се остварује образовно васпитни рад, 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима - лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о 
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом 
предати у секретаријат школе или послати поштом на 
адресу: ОШ „Петар Кочић“ Инђија, Цара Душана 9.

СУБОТИЦА

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА

24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/547-870

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ број 902 
од 07.10.2020. године поништава се за радно место: 
асистент за избор у звање и заснивање радног одно-
са из поља Друштвено-хуманистичке науке, област 
Филолошке науке, ужа научна област Српски језик, 
на одређено време од 3 године. Конкурс у осталом 
делу остаје непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

24000 Суботица, Максима Горког 29

Наставник математике

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове - 

шеф рачуноводства

Наставник математике
са 89% радног времена, на мађарском 

наставном језику

Наставник немачког језика
са 78% радног времена

Наставник физике
са 50% радног времена

Наставник српског језика као 
нематерњег

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем 
у радни однос прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Иван Горан Ковачић” Суботица и то: да имају одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), 
као и према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Про-
светни гласник РС”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад 
- за радна места под 3 и 6 - мађарски језик.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који пре-
узима на званичној страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије (www.mpn.gov.rs) и 
са одштампаним пријавним формуларом доставља следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; под 4: оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи; 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 мало-
летног 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 кандидат 
прибавља у надлежној полицијској управи МУП-а, не старије 
од 6 месеци, у оригиналу или овереној фотокопији; уверење 
о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци; доказ о познавању језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад у складу са чланом 
141 став 7 Закона, доказује се стеченим средњим, вишим или 
високим образовањем на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или положеним испитом из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
знању српског језика достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику; биографију. 
Лекарско увререње о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс 
се могу донети лично, у затвореној коверти, или послати на 
адресу: ОШ „Иван Горан Ковачић“, 24000 Суботица, Максима 
Горког 29, са назнаком „За конкурс за радно место (навести 
радно место за које се кандидат пријављује)“. Рок за дос-
тављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Козарачка 2а

тел. 024/554-580

Домар - мајстор одржавања
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: средње образовање (III или IV степен стручне 
спреме) или одговарајућа стручна квалификација оспо-
собљености, три године радног искуства на пословима 
обезбеђења, возачка дозвола Б категорије; да кандидат 
није осуђиван и да против њега није покренут кривични 
поступак. Уз пријаву на конкурс приложити: кратку био-
графију, диплому о завршеној школи, потврду о неосуђи-
ваности, уверење о некажњавању. Конкурс је отворен 10 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Ближе информације се могу 
добити на телефон: 024/554-300. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова слати на горенаведену адресу.

ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ”
24323 Фекетић, Братства бб

Наставник математике
са 88,89% норме, за рад у одељењу на 

мађарском језику наставном језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС РС и 113/17), 
кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, 88/17, 27/18 и 10/19) и члана 3 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) и члана 26 Пра-
вилника о систематизацији послова у ОШ „Никола Ђурко-
вић” Фекетић, да има одговарајуће образовање, у складу са 
чланом 140 Закона (односно) 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет односно групу предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука и 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. г) и у складу са чланом 
3 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
васпитача и стручних сарадника; 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 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита и давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на коме се изводи 
образовно-васпитни рад - мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: кратку биогра-
фију, попуњен и одштампан формулар на интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, 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 уста-
нови, у складу са Европским системом бодова (оригинал 
или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених бодова, однос-
но положеним испитима из психологије и педагогије или 
оверена копија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу), за оне који ово 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; доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлеж-
не полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, али не старија од 6 месеци); доказ 
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпит-
ни рад, у складу са чланом 141 став 7 Закона, доказује се 
стеченим средњим, вишим, или високим образовањем на 
језику на коме се остварује образовно васпитни рад или 
положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће 
високо школске установе; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија) али не старије од шест 
месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду, конкурс спроводи конкурс-
на комисија коју именује директор. Избор врши у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања. У 
поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за запошљавање. Пријаву доставити лично или 
слати на адресу: Основна школа „Никола Ђурковић“ Феке-
тић, Братства бб, 24323 Фекетић. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање
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ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ“
24323 Фекетић, Братства бб

Наставник немачког језика и 
књижевности

за рад у одељењу на српском и 
мађарском језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС РС и 113/17), 
кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, 88/17, 27/18 и 10/19) и члана 3 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и члана 27 Правил-
ника о систематизацији послова у ОШ „Никола Ђурковић” 
Фекетић, да има одговарајуће образовање, у складу са чла-
ном 140 Закона (односно): 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет односно групу предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; и 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника васпитача и 
стручних сарадника и то: 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), мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм 
језик, књижевност и култура), мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање, злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања мита и 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; 
има држављанство Републике Србије, зна српски језик и 
језик на коме се изводи образовно-васпитни рад мађарски 
језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: кратку биогра-
фију, попуњен и одштампан формулар на интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, 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 ове-
рена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високош-
колске установе о броју остварених бодова, односно поло-
женим испитима из психологије и педагогије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање поседују; 
они који не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 доз-
вољава да је ово образовање наставник обавезан да стек-
не у року од једне године, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлеж-
не полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија), али не старија од 6 месеци; доказ 
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпит-
ни рад у складу са чланом 141 став 7 Закона, доказује се 
стеченим средњим, вишим или високим образовањем на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или 
положеним испитом из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), не старије 
од шест месеци. Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор, а избор се 
врши у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата, 
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолош-

ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање. Пријаву доста-
вити лично или слати на адресу: Основна школа „Нико-
ла Ђурковић“ Фекетић, Братства бб, 24323 Фекетић. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Асистент за ужу научну област Развојно 
машинство

на одређено време од три године
УСЛОВИ. настава се изводи двојезично, по акредитованим 
студијским програмима школе (српски и мађарски наставни 
језик). Кандидат, поред општих услова, треба да испуња-
ва услове утврђене чланом 84 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони), чланом 37 Стату-
та Високе техничке школе струковних студија у Суботици 
и чланом 12 Правилника о избору у звања наставника и 
сарадника школе и да знају спрски и мађарски језик, као 
језик на којем се у школи остварује настава.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за избор асистента, канди-
дат подноси: биографију са подацима о досадашњем раду 
(у биографији навести да говори језике на којима се изводи 
настава), оверене фотокопије диплома о стеченим прет-
ходним степенима студија, доказ да је студент докторских 
студија и доказ да је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 8 (осам), потврду 
о оцени педагошког рада - мишљење студената (уколи-
ко није први избор), списак радова као и саме радове (на 
захтев Комисије), уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, доказ да није осуђиван (прибавља се у 
МУП-у) и доказ да није под истрагом (прибавља се у суду). 
Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доста-
вити секретаријату школе на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „МАЈШАНСКИ ПУТ”

24000 Суботица, Мајшански пут 87
тел. 024/576-700

Конкурс објављен у публикацији „Послови” број 902, 
дана 07.10.2020. године, поништава се у целости.

ОШ „МАЈШАНСКИ ПУТ”
24000 Суботица, Мајшански пут 87

тел. 024/576-700

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 122, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/20 - даље: Закон), и чл. 
2-7 Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
108/2015), а то су: 1. одговарајуће високо образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона за наставника основне школе; 
педагога и психолога: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; (лице 
које има завршене ове студије другог степена, мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета), на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, 2. дозвола за рад (положен 
стручни испит) за наставника, педагога или психолога 3. 
да је савладао обуку и да има положен испит за директора 
установе (кандидат који нема положен испит за директора 
школе може да буде изабран, али је дужан да исти положи 
у року до две године од дана ступања на дужност); 4. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 5. да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-

на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
6. држављанство Републике Србије; 7. да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 8. да има 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 9. кандидат за директора установе образовања 
и васпитања не може да буде лице које је правноснажно 
осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности. 
Правилником о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања прописано је да предност 
за избор директора установе образовања и васпитања има 
кандидат који је стекао неко од звања према прописима 
из области образовања. Правилником о ближим услови-
ма за избор директора установа образовања и васпитања 
прописано је да кандидат за директора установе образо-
вања и васпитања не може да оствари предност приликом 
избора ако је у току избора утврђено да је против њега 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога - за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита 
и друга кривична дела против службене дужности, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да, уз пријаву на конкурс, дос-
тави: оригинал или оверену копију доказа о стеченом одго-
варајућем високом образовању у складу са чл. 140 став 1 
и 2 Закона; оригинал или оверену копију доказа о дозволи 
за рад наставника или стручног сарадника; доказ о радном 
стажу у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (потврда - ори-
гинал или оверена копија); оригинал или оверена копија 
уверења да лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став 
1 тачка 3) Закона, не старије од 30 дана од дана издавања; 
оригинал или оверена копија уверења Привредног суда да 
није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, не старије од 30 дана, од дана издавања; 
оригинал или оверена копија уверења 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 предло-
га -за кривична дела одређена у чл. 7.став 4 Правилника о 
ближим условима за избор директора установа образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 108/2015) не старије од 
30 дана од дана издавања; -оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених-достављају лица која су 
променила презиме или име након издавања дипломе о сте-
ченом образовању; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, 
оверену копију доказа да зна српски језик; (оверена копија 
дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи или 
факултету на српском језику или уверење о положеном 
испиту из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе) оверену копију доказа о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања- достављају лица која су претходно обављала 
дужност директора; биографију са кратким прегледом рад-
них ангажовања, предлог програма рада директора школе. 
У складу са чл. 123. став 14. Закона кандидат може да доста-
ви и оригинал или оверену копију доказа о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду.Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Директор школе се именује на период од 4 године. Изабра-
ни директор који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року до две године од дана ступања на 
дужност. Копије доказа које се подносе при конкурисању за 
избор директора оверавају се од стране надлежног органа, у 
супротном, неће се узети у разматрање. Уколико је кандидат 
стекао одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 
и 2 Закона на српском језику, сматра се да је достављањем 
овог доказа, доставио и доказ да зна српски језик. Пријаве 
кандидата, који учествују на конкурсу са приложеном доку-
ментацијом, се не враћају кандидатима, већ се задржавају у 
архиви школе. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са назнаком 
„Конкурс за избор директора”, доставити путем поште на 
адресу: ОШ „Мајшански пут”, 24000 Суботица, Мајшански пут 
87 или предати лично у затвореној коверти, у секретаријату 
школе, радним даном од 7.30 до 14.30.

Наука и образовање
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ОШ „ЧАКИ ЛАЈОШ”
24300 Бачка Топола, Светосавска 9

тел. 024/715-443

Наставник предметне наставе биологије
на одређено време преко 60 дана 

(замена директора у првом мандату), 
на мађарском наставном језику са 20% 
радног времена и на српском наставном 

језику са 70% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС РС, 113/17, 
95/2018), кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18, 10/19, 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 
2/2020 и 8/2020) и то да има одговарајуће образовање, у 
складу са чланом 140 Закона: односно 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске студије) и то: а) 
студије другог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне 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 и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, васпитача и стручних сарадника („ 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) 
и то: професор биологије, дипломирани биолог, дипломи-
рани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије 
и хемије, дипломирани биолог - смер заштите животне сре-
дине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани профе-
сор биологије и хемије, професор биологије - географије, 
професор биологије - хемије, професор биологије - физике, 
професор биологије - информатике, професор биологије 
- математике, дипломирани професор биологије - мастер, 
дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор био-
логије - хемије, мастер, дипломирани професор биологије 
- географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог 
- мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, 
мастер биолог, мастер професор биологије, мастер профе-
сор 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; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимању малолетног лица, запуштање, злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примања мита и 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се изводи образовно васпитни рад - мађарски језик

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен 
и одштампани формулар на интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја - пријавни 
формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, 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 нај-
мање шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом бодова (оригинал или оверена 
фотокопија 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 ово 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 рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; доказ 
из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске 
управе, уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија) али не старија од 6 месеци; доказ о познавању 
српског и језика на којем остварује образовно-васпитни 
рад- мађарски језики (диплома, односно уверење о сте-

ченом 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, тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи на српском језику или потврду из средње школе 
да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски 
језик је оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој 
школи на мађарском језику или потврда из средње школе 
да је учио мађарски језик), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија) али не старије од 
шест месеци; доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Пријаву са потреб-
ном документацијом доставити лично или слати на адресу: 
Основна школа „Чаки Лајош“ Бачка Топола, Светосавска 9, 
24300 Бачка Топола. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа. За све информације можете 
позвати број телефона: 024/715-443, 711-726, 712-730.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР 

КАРАЂОРЂЕВИЋ“
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2

Наставник француског језика
на одређено време до повратка са 

функције директора школе, а најдуже до 
31.08.2021. године, са 20% радне норме

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка са 

функције директора школе, а најдуже до 
31.08.2021. године, са 10% радне норме

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка 

запосленог са одсуства/боловања, а 
најдуже до 31.08.2021. године, са 30% 

радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примље-
но лице које: 1. има одговарајуће образовање, тј. високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије 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 психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидат мора испуњавати и посебне услове пропи-
сане Законом основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС“, 88/2017, 27/2018 и 10/2019), Зако-
ном о основном образовању и васпитању („Сл. гласник 
РС“, бр. 55/2013, 101/17, 27/18 и 10/19), Правилником 
о степену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка 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 и 11/2019). 
Докази о испуњавању услова: пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, потписана биографија кандидата, ори-
гинал/оверена копија дипломе, оригинал/оверена копија 
уверења о држављанству, оригинал/оверена копија уве-
рења о неосуђиваности. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи Конкурсна комисија коју ће директор именова-
ти посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-

ности за рад са децом и ученицима. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са децом и ученицима. Место рада: Прњавор, Рибари 
и Петковица. Рок за подношење пријаве: 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Лице 
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 
секретар Слободан Перић, 015/282-218, 064/4602-024. 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу. 

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник математике
са 65% радног вемена

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примљено 
лице које: 1. има одговарајуће образовање и то: за настав-
ника и стручног сарадника: високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање 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 психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидат мора испуњавати и посебне услове прописане 
Законом основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“, 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), Законом о 
основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 
55/2013, 101/17, 27/18 и 10/19), Правилником о степену и 
врсти образовања наставника који изводе образовно-вас-
питни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017) и Правилника о степе-
ну 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 и 11/2019). Докази о испуњавању услова: пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, потписана биографија кандида-
та, оригинал/оверена копија дипломе, оригинал/оверена 
копија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), 
оригинал/оверена копија извода из матичне књиге рође-
них, оригинал/оверена копија уверења о неосуђиваности. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима. 
Место рада: Прњавор и Рибари. Рок за подношење прија-
ве: 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: секретар Слободан Перић, 015/282-218, 064/460-
2024. Пријаве се подносе на горенаведену адресу. 

Наука и образовање

Пословни центри НСЗ
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СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

ШАБАЦ
15000 Шабац, Војводе Путника 58

Васпитач у дому
УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о врсти образовања васпитача и стручних 
сарадника и условима и критеријумима за избор стручног 
сарадника-асистента у дому ученика („Сл. гласник РС”, 
бр. 77/14) односно: 1) лице које је завршило студије дру-
гог степена и које је стекло одговарајући академски назив 
мастер васпитач, са којим може да изводи васпитни рад у 
дому ученика средњих школа; 2) лице које је завршило сту-
дије другог степена и које је стекло одговарајући стручни, 
односно академски назив; 3) лице које је завршило основне 
студије на факултету у трајању од најмање четири године, 
чији је стручни назив у погледу права која из њега произи-
лазе изједначен са академским називом мастер.

Магационер/економ
УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији послова у 
Средњој пољопривредној школи са домом ученика Шабац, 
тј. завршен IV степен стручне спреме.

Спремачица
УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији послова у 
Средњој пољопривредној школи са домом ученика Шабац, 
тј. завршен I степен стручне спреме, односно завршена 
основна школа.

Кувар/посластичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији послова у 
Средњој пољопривредној школи са домом ученика Шабац, 
тј. средње образовање смера кувар, послстичар, кулинар-
ски техничар, прехрамбени техничар, пекар, месар.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији послова у 
Средњој пољопривредној школи са домом ученика Шабац, 
тј. средње образовање смера кувар, послстичар, кулинар-
ски техничар, прехрамбени техничар, пекар, месар.

Радник обезбеђења/чувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва у Средњој пољопривредној школи са домом ученика 
Шабац, тј. средње образовање. Кандидат за радно место 
радник обезбеђења без оружја/чувар је дужан да у року од 
3 месеца од дана заснивања радног односа положи испит 
за лиценцу за вршење основних послова службеника обез-
беђења без оружја.

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњава и услове 
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и 
посебне услове предвиђене чл. 2 Правилника о врсти обра-
зовања васпитача и стручних сарадника и условима и кри-
теријумима за избор стручног сарадника-асистента у дому 
ученика („Сл. гласник РС”, бр. 77/14). Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да достави: 1) оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 2) доказ да је 
стекао средње, више или високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оригинал или оверену фотокопију); 3) уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), 
не старије од 6 месеци; 4) извод из матичне књиге рођених; 
5) потврду да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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; 6) краћу 
биографију. 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 способ-
ности 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. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан 
у делу „Ново на сајту”). Пријаве на конкурс са потребним 
документима, заједно са одшампаним пријавним форму-
ларом се достављају на адресу школе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт 
телефон: 015/344-583.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ” 
15214 Дебрц, Београдски пут бб

Школски педагог
на одређено време до повратка лица 
именованог на функцију директора, 
током првог односно другог мандата

са 50% радног времена

Наставник хемије
са 60% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, односно одсуства 

ради неге детета

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати за наставника, односно школског 
педагога треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају 
одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 и 
11/2019); 2. да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о 
томе као доказ доставља кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду); 3. да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 про-
тив 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; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају српски језик, на коме се остварује образовно-вас-
питни рад у ОШ „Јован Цвијић“ Дебрц. Чланом 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања про-
писано је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне 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) члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Канди-
дати за педагога уз пријаву на конкурс треба да доставе 
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 и 
11/2019); уверење о држављанству, оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци; доказ да нису осуђи-
вани 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење да није старије од 6 месеци); 
доказ да знају српски језик, на којем се остварује образов-
но-васпитни рад у ОШ „Јован Цвијић“ Дебрц, у конкретном 
случају (диплома издата и стечена на српском језику или 
уверење одговарајуће високошколске установе да је лице 
положило испит из српског језика, оригинал или оверена 
фотокопија).

ОСТАЛО: Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља 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 документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. На пријавном формулару кандидати тре-
ба да допишу адресу пребивалишта, односно боравишта, 
контакт телефон и адресу електронске поште, ако је канди-
дат поседује. Пријавни формулар са доказима доставити у 
року 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”, 
на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код директора или секретара школе и путем 
телефона: 015/751-7020 и 015/751-7348.

ОСНОВНА ШКОЛА „МАЈУР“
15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 45% 
радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; 2) студије другог степена из области педагош-
ких 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 сте-
ченим 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).

Чистачица
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: уз одговарајуће образовање, 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 тачке 1, 
2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања („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 форму-
ларом достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: 1) оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2) 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); 3) извод из матичне књи-
ге рођених; 4) доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном 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 

Наука и образовање



   |  Број 905 | 28.10.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs54 

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 способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима, који уђе 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 горенаведену адресу.

ОШ „МИКА МИТРОВИЋ“
15350 Богатић, Војводе Степе 4

Педагошки асистент
који пружа подршку ученицима ромске 

националности којима је потребна 
додатна подршка, на одређено време 
до краја школске 2020/2021. године, 

односно до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: 1. да имају средње образовање у четворогодишњем 
трајању, IV степен стручне спреме; 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење о томе као доказ доставља кан-
дидат који буде изабран пре закључења уговора о раду); 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6. да знају ромски језик; 7. имају 
савладан програм обуке за педагошког асистента према 
Правилнику о програму обуке за педагошког асистента 
(„Сл. гласник РС” број 11/10), сходно члану 10 Правилни-
ка о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. 
гласник РС“, бр. 87/2019) или сходно члану 8 и 9 Правилни-
ка о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. 
гласник РС“, бр. 87/2019).

ОСТАЛО: Кандидат уз одштампан и попуњен пријавни 
формулар (који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја) 
треба да достави следећа документа: доказ да поседује 
одговарајуће образовање (оригинал или оверену фото-
копију дипломе); доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење из МУП-а, да није старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ да зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику, у том 
случају кандидат доставља писани доказ да је положио 
српски језик по програму високошколске установе - ори-
гинал или оверену фотокопију); сертификат о завршеној 
обуци за педагошког асистента у складу са Правилником 
о програму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник 
РС” број 11/10), сходно члану 10 Правилника о педагош-
ком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС” 
бр. 87/2019) или сертификат о завршеној обуци у складу 
са чл. 8 и 9 Правилника о педагошком асистенту и андра-
гошком асистенту („Сл. гласник РС” бр. 87/2019) (оригинал 
или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Након истека рока за достављање прија-
ва није могуће достављање доказа о испуњености усло-
ва. 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 фор-
муларом достављају установи. На пријавном формулару 
кандидати треба да допишу адресу пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон и адресу електронске поште 
ако је кандидат поседује. Пријавни формулар са доказима 
доставити у року 8 дана од дана оглашавања у публикацији 
„Послови” на адресу: ОШ „Мика Митровић”, Војводе Степе 
4, 15350 Богатић. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона: 015/7786-
145.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СЛАВА КОВИЋ”

15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка у 
обазовању, на одређено време до краја 
радне 2020/2021. године, односно до 

31.08.2020. године
УСЛОВИ: педагошки асистент може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и чланом 8 Правилника 
о педагошком асистенту и андрагошком асистенту, односно 
лице које има: образовање у четворогодишњем трајању, IV 
степен стручне спреме, психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
ии давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштичених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није у складу са законм утврђено дискриминаторно 
понашање, држављанство Републике Србије, зна српски 
језик на којем остварује васпитно-образовни рад, зна ром-
ски језик, има савладан програм обуке за педагошког асис-
тента према Правилнику о програму обуке за педагошког 
асистента („Сл. гласник РС” број 11/10), сходно члану 10. 
Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асис-
тенту („Сл. гласник РС” бр. 87/2019).

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на радно место педа-
гошког асистента за децу и ученике ромске националности 
којима је потребна додатна подршка у обазовању попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и уз одштам-
пани пријавни формулар треба да приложи: 1. доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверену 
фотокопију дипломе), 2. доказ о знању српског језика (дос-
тављају само кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику, у том случају кандидат доставља 
писани доказ да је положио српски језик по програму висо-
кошколске установе - оригинал или оверену фотокопију), 
3. доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом утврђено дис-
киминаторно понашање (уверење/потврда из МУП-а, не 
старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија, 
4. доказ да је држављанин Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију-не старије од шест месеци), 5. доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставља кандидат пре закључења уго-
вора о раду (оригинал или оверена фотокопија), 6. серти-
фикат о завршеној обуци за педагошког асистента у складу 
са Правилником о програму обуке за педагошког асистен-
та (оригинал или оверена фотокопија). Пријава на конкурс 
обавезно садржи податке о кандидату (име, презиме, адре-
са пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон и 
адреса електронске поште ако је кандидат поседује). Прија-
ва са потребном документацијом подноси се у затвореној 
коверти са назнаком: „Конкурс за педагошког асистента”. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана њего-
вог објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у разматрање. Документација се може доста-
вити лично или поштом на адресу: Предшколска установа 
„Слава Ковић” Богатић, Јанка Веселиновића 3, 15350 Бога-
тић. Предшколска установа нема обавезу да пријављеном 
кандидату враћа документацију. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату Предшколске установе „Слава 
Ковић” Богатић, на број телефона: 015/7786-881. 

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до њеног 
повратка са породиљског боловања

УСЛОВИ: васпитач може да буде лице које испуњава усло-
ве прописане чланом 139 и чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно лице које има: 
високо образовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или више обра-
зовање, VI степен стручне спреме; 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање ии давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиче-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање, држављанство Републике 
Србије, зна српски језик на којем остварује васпитно-обра-
зовни рад, има дозволу за рад/лиценцу.

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на радно место вас-
питача на одређено време попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и уз одштампани пријавни фор-
мулар треба да приложи: 1. доказ да поседује одговарајуће 
образовање (оригинал или оверену фотокопију дипломе), 
2. доказ о знању српског језика (достављају само канди-
дати који одговарајуће бразовање нису стекли на српском 
језику, у том случају кандидат доставља писани доказ да је 
положио српски језик по програму високошколске установе 
- оригинал или оверену фотокопију), 3. доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 које није, у складу са законом утврђено дискиминатор-
но понашање (уверење/потврда из МУП-а, не старије од 
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија, 4. доказ 
да је држављанин Републике Србије (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старије од шест месеци), 5. доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставља кандидат пре закључења уго-
вора о раду (оригинал или оверена фотокопија), 6. дозвола 
за рад лиценца (оригинал или оверена фотокопија). Прија-
ва на конкурс обавезно садржи податке о кандидату (име, 
презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, кон-
такт телефон и адреса електронске поште ако је кандидат 
поседује). Пријава са потребном документацијом подноси 
се у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за васпита-
ча на одређено време”. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана његовог овјављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Доку-
ментација се може доставити лично или поштом на адресу: 
Предшколска установа „Слава Ковић” Богатић, Јанка Весе-
линовића 3, 15350 Богатић. Предшколска установа нема 
обавезу да пријављеном кандидату враћа документацију. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату предш-
колске установе „Слава Ковић” Богатић, на број телефона: 
015/7786-881.

УЖИЦЕ

ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32

тел. 031/865-665

Наставник немачког језика
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за рад на радно место треба да испуња-
ва следеће услове: да поседује одговарајућу врсту и степен 
стручне спреме у складу са чл. 140 и 141 Закона о основа-
ма система ооразовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020 у даљем тексту Закон) 
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних, наставника 
у гимназији 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 
7/2019-да у складу са чланом 142 Закона има оразовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 

Наука и образовање
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6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; да има психичку, физичку 
и здравстбену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држављанство Репу-
бликс Србије и да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз одштампан образац пријавног 
формулара, кандидати достављају доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме, оригинал или оверена 
фотокопија дипломе), доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених и уверење 
или потбрду о неосуђиваности. Образац пријавног форму-
лара кандидати преузимају са сајта Министарства просве-
те науке и технолошког развоја у делу Ново на сајту, на 
адреси http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адре-
су Школе. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ”

31263 Варда
тел. 031/888-034

Наставник технике и технологије и 
информатике и рачунарства

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (до повратка 
са трудничког и породиљског одсуства 

и одсуства са рада ради неге детета), са 
60% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава поред општих усло-
ва прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС” број 
24/05, 61/05, 75/14 и 13/17 - УС), испуњава и посебне усло-
ве прописане члановима 139 и 140 Закона о о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 27/1 - др. закон). Приликом 
пријаве на конкурс кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просве-
те и одштампан са потребном документацијом достављају 
установи. Кандидати су уз пријавни формулар дужни да 
приложе одговарајућу документацију којом се доказује 
испуњеност прописаних услова и то: 1) оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2) 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или 
оверену фотокопију, уверења о држављанству; 3) доказ да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са учебницима (лекарско уверење потребно доставити пре 
закључења уговора о раду); 4) уверење о неосуђиваности 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична 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 њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ се 
доставља код надлежне полицијске управе); 5) доказ да 
имају образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Напред наведено образовање 
наставник, вапитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
6) Кандидат треба и да зна језик на ком се остварује обра-
зовно- вапитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве слати на 
адресу: Основна школа „Јордан Ђукановић“, 31263 Варда, 
Варда бб, са назнаком „Пријава на конкурс” или лично у 
просторијама школе. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве, као и пријаве са неовереним фотокопијама неће бити 
узете у разматрање. Ближе информације се могу доби-
ти на телефон: 031/888-034 и путем електронске поште: 
osjordandjukanovic@gmail.com.

Наставник математике
са 89% радног времена (односно за 18 

часова седмично), за рад у матичној 
школи

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава 
следеће услове: 1) поседовање одговарајућег високог 
образовања, и то: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који у ређује 
високо образовање почев од 10.09.2005.; да испуњава 
услове из чл. 142 став 1 Закона о основама система обра-
зовања 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 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова: кандидат треба да испуњава усло-
ве у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилни-
ком 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, 
13/18, и 11/19); 2) поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима (доказ се 
доставља при закључењу уговора о раду); 3) неосуђива-
ност правоснажмом 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 киривично дело 
примања или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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; 4) посе-
довање држављанства Републике Србије; 5) знање језика 
на коме сеостварује образовно-васпитни рад. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1) оверен препис 
или оверену фотокопију диоломе о стеченом образовању; 
2) оверену фотокопију индекса или уверења високошкол-
ске установе о положеним испитима из педагогије и пси-
хологије или потврду, односноуверење 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 ове-
рену 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 одгова-
рајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра 
да они познају језик накојем се изводи образовно-васпитни 
рад); 5) уверење о неосуђиваности за наведена кривична 
дела (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 
месеци; 6) извод из матичне књиге рођених (оверену фото-
копију или оригинал); образац пријаве под називом „Фор-
мулар за пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања“ кандидати преузимају са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве на конкурс 
са траженом пратећом документацијом доставити на адре-
су школе, или предати непосредно у секретаријату школе, 
са назнаком „Пријава по конкурсу за радно место наставни-
ка математике“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Све ближе информације може-
те добити на телефон: 031/888-034 и путем електронске 
поште: osjordandjukanovic@gmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“

31250 Бајина Башта, Рајка Тадића 10
тел. 031/865-174

e-mail: osrpavicevicbb@ptt.rs

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове у погледу 
образовања прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником 
о ближим условима за избор директора установе образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 108/15) и то: да има 
одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године и да испуњава услове 
за наставника, педагога или психолога; да је прошао обуку 
и положен испит за директора установе (изабрани канди-
дат који није положио испит за директора установе, дужан 

је у року од 2 године, од дана ступања на дужност, да поло-
жи испит за лиценцу за директора); да има дозволу за рад 
за наставника, педагога или психолога; да има најмање 
осам 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 правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање 
и да против њега није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога; да није правноснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Документа на основу којих кандидат доказује 
испуњеност услова конкурса: 1. оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 2. оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту (лиценца); 
3. оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе (кандидат који нема положен испит за 
директора, овај доказ не доставља и пријава се неће сма-
трати непотпуном); 4. оригинал потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајзућег образовања; 5. доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
- лекарско уверење (ново); 6. оригинал извода из казнене 
евиденције - уверење МУП-а; 7. доказ да се против њега 
не води кривични поступак - оригинал уверења (потвр-
да) потврда основног суда; 8. доказ да није правноснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности - 
оригинал уверења- привредног суда; 9. извод из матичне 
књиге рођених са холограмом, оригинал или оверену фото-
копију; 10. уверење о држављанству, оригинал; 11. оквир-
ни план рада за време мандата; 12. доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе у оцени спољашњег 
вредновања за кандидате који су претходно обављали дуж-
ност директора (оверена фотокопија); 13. потврда одгова-
рајуће установе о положеном испиту за српски језик (кан-
дидати којима је диплома о одговарајућем образовању на 
српском језику не прилажу доказ); 14. кандидат може да 
достави и доказ о стручно - педагошком надзору (оверену 
фотокопију); 15. пријавни формулар са званичне страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
са радном биографијом. Рок за достављање пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају 
у затвореној коверти, у канцеларији секретара школе, рад-
ним даном од 8 до 14. часова, или на адресу: Основна школа 
„Рајак Павићевић”, 31250 Бајина Башта, Рајка Тадића 10, са 
назнаком „Конкурс за директора“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве кандида-
та, са приложеним доказима, који учествују на конкурсу се 
не враћају кандидатима, чувају се у архиви школе. Одлуку о 
избору кандидата доноси министар у року од 30 дана од дана 
достављања предлога за избор директора. О избору дирек-
тора обавештавају се сви кандидати. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и телефоном: 
031/865-174 или на e-mail: osrpavicevicbb@ptt.rs.

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (породиљско 
одсуство и одсуство са рада ради неге 

детета)

Наставник предмета Језик, медији и 
култура и грађанског васпитања

са 90% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (породиљско одсуство и 

одсуство са рада ради неге детета)

Наставник физичког васпитања
са 65% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (трудничко боловање, 

породиљско одсуство и одсуство са рада 
ради неге детета)

Наука и образовање
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УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1) да има одговарајуће високо 
образовање у складу са Законом основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања о наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији, 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 поро-
дици, одузимање малолетног детета, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривична дела из 
групе крвних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечност и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова под тачком 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ о испуњености услова под тачком 2) 
подноси кандидат који буде изабран пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати су дужниИ да поднесу уз својеручно 
потписану пријаву на конкурс: кратку биографију; попуњен 
формулар за пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања (доступан на званичној интернет слграници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, која није старија од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених, а за удате и извод 
из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фото-
копија); уверење о неосуђиваности (да лице није осуђива-
но 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 при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе крвних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечност и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање) оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од шест месеци. Доказ о познавању српског јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском језику, а 
доказ о томе треба да буде издат од стране високошкол-
ске установе надлежне за издавање таквих докумената 
Доказ о испуњености услова из тачке 2) подноси кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. У својеручно потписа-
ној пријави обавезно уписати адресу становања и контакт 
телефон. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаву својеручно потписану, са пријавним 
формуларом и доказима о испуњености услова доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови” лично или путем поште на адресу школе: 
Ужичка гимназија у Ужицу, 31000 Ужице, Трг Светог Саве 6.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

e-mail: osplekovic@gmail.com

Наставник математике

Наставник музичке културе
са 35% радног времена

Наставник немачког језика
са 65% радног времена

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник шпанског језика
са 66% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
Закон, 10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти обра-
зовања 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, 13/18, 

11/19 и 2/2020); и то: 1. да има одговарајуће образовање; 
2. да има психичку, физичку и здравстену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених мађународним 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 као језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани 
образац пријавног формулара кандидати достављају и: 1. 
кратку биографију (CV), 2. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3. потврду или уве-
рење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 4. уве-
рење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 
месеци (оргинал или оверену копију), 5. извод из матич-
не књиге рођених са холограмом, (оргинал или оверену 
копију); 6. кандидат који има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина доставља одгова-
рајућу потврду /уверење високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно 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 настав-
ник, 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 знању српског језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима у Националну службу за запошља-
вање која ће извршити процену применом стандардизова-
них поступака. Лекарско уверење да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве 
на конкурс поднети лично или слати на адресу Основна 
школа „Петар Лековић”, 31210 Пожега, Петра Лековића 1, 
са назнаком „За конкурс”. Рок за подношење пријаве 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве и при-
ложена документација се не враћају.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ ЛУНЕ”

31204 Каран
тел. 031/803-243

e-mail: os.karan@hotmail.com

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
дужности помоћника директора

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег високог образо-
вања, и то: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису 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; 
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 стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; кандидат 
треба 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, 13/18, 11/19, 2/2020 и 8/2020); 2. 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
- непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; 4. поседовање 
држављанства Републике Србије; 5. знање језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: 1) оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; 2) оверену фотокопију индекса 
или уверење високошколске установе о положеним испи-
тима из педагогије и психологије или потврду, односно 
уверење високошколске установе да кандидат испуња-
ва услове из члана 142 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања или оверен 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); 4) доказ о знању језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се 
сматра да они познају језик на којем се изводи образов-
но-васпитни рад); 5) уверење о неосуђиваности. Образац 
пријаве под називом „Формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања” кандидати преузимају 
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са потреб-
ном документацијом доставити на адресу школе: Основна 
школа „Миодраг Миловановић Луне”, 31204 Каран, Каран 
бб, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције могу се добити код секретара школе преко телефона: 
031/803-243.

ВАЉЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
14242 Мионица

Др Живорада Вишића бб
тел. 014/3421-039

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора установе треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 
6/2020) и Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 108/2015) и то: да поседује одговарајуће образовање 
из члана 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања стечено за васпитача и стручног сарадника и то: 
1. на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; Лице из става 1 тачка 1. 
подтачка 2. члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања мора да има завршене студије првог сте-
пена 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; изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем; да има дозволу за 
рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, односно положен стручни испит; да је прошао обуку 
и положен испит за директора установе; да има најмање 
осам година рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања из члана 140 став 1 и 2; односно најмање 10 
година рада у предшколској установи на пословима васпи-
тања и образовања након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 про-
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тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да није правноснажно осуђиван за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности; против кога није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биограф-
ске податке, односно радну биографију, податке о кретању 
у служби или радном односу и предлог плана рада за будући 
мандатни период; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старији од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци); оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за дирек-
тора 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 потврду да 
има најмање осам година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања у складу са чланом 122 
став 3, односно најмање десет година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и образовања у складу са 
чланом 122 став 4, након стеченог одговарајућег образовања 
(не старију од 6 месеци); доказ о неосуђиваности - уверење 
из казнене евиденције да лице није осуђивано 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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, оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење 
из основног и вишег суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора 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 малолет-
ног 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 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
уверење привредног суда да није правноснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, не старије 
од 30 дана; лекарско уверење, не старије од шест месеци, 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверена 
копија), доставља кандидат пре закључења уговора о раду; 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања доставља кандидат на кон-
курсу који је претходно обављао дужност директора уста-
нове; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата - извештај просветног саветника за кандидата на 
конкурсу који поседује тај доказ (оверена фотокопија), уко-
лико нема овај извештај, кандидат доставља краћу изјаву на 
околност недостављања извештаја; уколико кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обаве-
зи је да достави доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Фотокопије докумената које нису оверене неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености услова слати поштом на адресу: Предшколска 
установа „Невен“, 14242 Мионица, Др Живорада Вишића бб, 
са назнаком „Пријава на конкурс за директора“. Ближа оба-
вештења могу се добити код секретара установе, на теле-
фон: 014/342-1039.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
14213 Памбуковица бб, Памбуковица бб

тел. 014/481-108

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19 
и 6/20), одговарајући степен стручне спреме, а у складу са 
чланом 140 истог закона, као и у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме 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, 13/18 и 11/19); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) које се дос-
тавља приликом закључења уговора о раду; уверење да 
није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и васпитања 
не старије од 6 месеци, тј. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривично дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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, против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на кривичну санкцију, и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторско понашање; да је 
држављанин Републике Србије. Кандидати попуњавају 
пријаву на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријаву кандидат прилаже: уверење 
о држављанству - не старије од 6 месеци; извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена копија); дипло-
ма о стеченом образовању (оригинал или оверена копија) 
лица која су стекла мастер, прилажу и диплому основних 
академских студија; да зна језик на коме се одвија васпит-
но-образовни рад (српски језик). Пријаве за конкурс се под-
носе у затвореним ковертама са назнаком: „За конкурс за 
радно место наставника енглеског језика“, поштом на адре-
су: Основна школа “Свети Сава”, 14213 Памбуковица бб или 
се непосредно предају секретаријату школе, сваког радног 
дана од 8 до 12 часова. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе сваког радног дана од 
9 до 12 часова и/или на телефон: 014/481-108.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ВАЉЕВО”
140 00 Ваљево, Даничићева 1

тел. 014/221-462

Секретар
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: за радно место секретара школе кандидат треба 
да испуњава услове из члана 132., 139 и члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20) и то 
да: је стекао одговарајуће високо образовање из области 
правних наука, у складу са чланом 140 став 1 Закона: - на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
по прописима које уређују високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005.године; има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дела примање или давање мита, за кри-
вична 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; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Приликом пријављи-
вања на конкурс, кандидат треба да достави: пријаву на 
конкурс са основним биографским подацима; одштампан и 
попуњен пријавни формулар преузет са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС; оверену фотокопију дипломе или уверења 
(ако диплома није уручена) о стеченој стручној спреми; 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених (не старији од 6 месеци од дана објављивања 
конкурса); оригинал или оверену фотокопију уверења о 

држављанству (не старији од 6 месеци од дана објављи-
вања конкурса); уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци 
од дана објављивања конкурса) да није осуђиван; уверење 
из основног суда (не старије од 6 месеци од дана објављи-
вања конкурса) да се против њега не води кривични посту-
пак; доказ о познавању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику, а доказ треба да буде издат од 
стране високошколске установе за издавање таквих доку-
мената (оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије 
које се подносе морају бити оверене од стране надлежног 
органа, у супротном неће се узети у разматрање, као и 
непотпуне и неблаговремене пријаве. кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за запошљавање.Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о здравстве-
ној способности, не старије од шест месеци. Пријаве се дос-
тављају непосредно секретаријату школе или поштом на 
адресу: Економска школа „Ваљево”, Даничићева 1, 140 00 
Ваљево. Ближа обавештења могу се добити у секретарија-
ту школе на телефон број 014/221-462.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
140 00 Ваљево, Прва пролетерска 6

тел. 014/221-310

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) 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, 11/16, 2/17, 
13/18, 11/19, 2/20 и 8/20) и да испуњава услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

ОСТАЛО: Чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прописано је да у радни однос у устано-
ви може да да буде примљено лице, под условима пропи-
саним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање 
2) има психичку, физичку и здраствену способност за рад 
са ученицима 3) није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 
4) има држављанство Републике Србије 5) зна српски 
језик и језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. 
Докази о испуњености услова под 1) и 3) -5) саставни су 
део пријаве на конкурс а доказ под 2) прибавља се пре 
закључења угвоора о раду. Доказ о знању српског језика 
достављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар, који се преузима на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС (http: //www.mpn.gov.rs/), а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченом обарзовању; оригинал или ове-
рену копију уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); уве-
рење из казнене евиденције МУП-а-а да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наве-
дена у условима за пријем у радни однос (не старије од 6 
месеци). Психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за запошља-
вање, а доказ о психичкој, физичкој и здраственој способ-
ности за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на адресу: 
Основна школа „Милован Глишић“, Прва пролетерска 6, 
14000 Ваљево.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ”

14201 Бранковина, Бранковина бб
тел. 014/272-116

Наставник математике
са 89% радног времена, за рад у 

матичној школи у Бранковини

УСЛОВИ: На основу члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат треба да има 
образовање стечено на студијама другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 
став 1 тачка 3 ЗОС-а; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

Наставник математике
са 89% радног времена, за рад у 

издвојеном одељењу школе у Голој 
Глави

УСЛОВИ: на основу члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат треба да има 
образовање стечено на студијама другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 
став 1 тачка 3 ЗОС-а; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

Наставник физике
са 60% радног времена, за рад у 
матичној школи у Бранковини и 

издвојеном одељењу у Голој Глави

УСЛОВИ: на основу члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат треба да има 
образовање стечено на студијама другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 
став 1 тачка 3 ЗОС-а; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

Наставник биологије
са 80% радног времена, за рад у 
матичној школи у Бранковини и 

издвојеном одељењу у Голој Глави, на 
одређено време до повратка одсутне 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат треба да има 
образовање стечено на студијама другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 139 став 1 тачка 3 ЗОС-а; држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

Педагошки асистент
за рад у матичној школи у Бранковини, 

на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме предвиђен системати-
зацијом радних места у основном образовању, са заврше-
ном обавезном уводном обуком за педагошког асистента 
при Министарству просвете. Кандидати треба да испуња-
вају и остале услове, сходно члану 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“; бр. 
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20).

ОСТАЛО: За сва радна места кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а одштампани 
пријавни формулар достављају школи, уз кога се прилаже: 
оверена копија дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); уве-
рење о неосуђиваности за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 тачка 3 ЗОС-а (не старије од 6 месеци); доказ 
о познавању српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику; биографију са прегледом рад-
ног ангажовања. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати чије 
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, упућује се на психолошку процену способност 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакт адресе или телефоне, које су навели у својим 
пријавама.Разговор са кандидатима са листе кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавиће 
конкурсна комисија коју именује директор школе, по прије-
му резултата психолошке процене способности за рад са 
ученицима, у просторијама ОШ “Прота Матеја Ненадовић” 
Бранковина, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на бројеве контакт телефона које су наве-
ли у својим пријавама. Пријаве са доказима о испуњености 
услова слати на адресу: Основна школа „Прота Матеја 
Ненадовић“, 14201 Бранковина, са назнаком „За конкурс”. 
Лице за давање обавештења о конкурсу је Милан Ђурић, 
секретар школе, тел. 014/272-116.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

17500 Врање, Француска бб
тел. 017/404-220, 411-623

Наставник географије
са 30% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
функције помоћника директора школе, а 

најкасније до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: општи услови прописани Законом о раду и услови 
одређени чл. 139 Закона о основама система обарзовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), и то: 1. одговарајуће високо обра-
зовање - врсте и степена стручне спреме утврђене чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи, (мастер академске 
студије, специјалистичке академске или мастер струковне 
студије, или образовање стечено на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
г.), 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање и 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. држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи којима се доказује испуњеност услова: 1) да има одго-
варајуће образовање (оверена фотокопија дипломе или 
уверења о дипломирању), 2) уверење да није осуђиван за 
дела наведена у 3 тачки услова, прибавља се код надлежне 
Полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија), 3) 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци и извод 

из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија), 4. доказ да зна српски језик на коме се остварује 
образовно - васпитни рад, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Докази о испуњености 
услова из тачака 1. 3. 4. и 5. су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2. односно лекарско уверење дос-
тавља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Потребно је да кандидат уз пријаву достави и своју 
краћу радну биографију са подацима о адреси становања, 
контакт телефону и имејл-адреси. Пријаву са потребном 
документацијом у затвореној коверти са назнаком „Прија-
ва на конкурс за наставника географије“, кандидат може 
поднети лично у школи радним данима од 8 до 14 часова 
или послати путем поште, на адресу школе: ОШ „Светозар 
Марковић”, 17500 Врање, Француска бб. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве и без 
потребне документације неће се разматрати. Конкурс спро-
води конкурсна комисија по поступку који је прописан зако-
ном. Контакт телефон за додатне информације: 017/404-
220 и 411-623.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО
ВЕТЕРИНАРСКА

ШКОЛА “СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
17500 Врање, Браће Рибникар бб

тел. 017/404-366

Секретар школе
са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Наставник математике
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, односно до повратка са 

функције директора
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду, кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене одредбама чл. 139, 140 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
27/2018- др. закони) и Правилником о врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада пољопривреда, произ-
водња и прерада хране (“Сл. гласник РС” Просветни глас-
ник”, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017, и 13/2018). Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: 1. пријавни формулар 
са интернет сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, 2. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, 3. оригинал / оверена фотокопија уверења о 
држављабнству Републике Србије, 4. оригинал / оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 5. оригинал 
/ оверена фотокопија уверења о неосуђиваности, 6. рад-
ну биографију и телефон за контакт, 7. доказ да зна срп-
ски језик на којем се остварује обаразовно-васпитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или копији која је про-
писно оверена код јавног бележника. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије, а потребну докуметацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, доставља школи у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована Одлуком директора дел. бр. 
883 од 22.10. 2020. године. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши НСЗ приме-
ном стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена 
психолошка процена способности (у периоду од 6 месеци 
пре истека рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће у 
пријави назначити када и где је извршена. Конкурсна коми-

Наука и образовање
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сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкусна комисија обавља разговор са 
кандидатима и доноси решење о избору канидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама 
школе о чему ће кандидати бити накнадно обавештени. 
Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављи-
вања конкусда у публикацији „Послови“. Лице задужено за 
давање обавештења о јавном конкурсу је секретар школе 
на тел. 017/404-366. Пријаве слати на адресу: Пољоприв-
редно-ветеринарска школа „Стеван Синђелић“, Врање, 
Браће Рибникар бб. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ВРШАЦ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22

тел. 013/839-832, 013/837-307
e-mail: jelena.varjaski.vrsac@gmail.com 

Дефектолог наставник
у посебним условима, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 

одсуства
УСЛОВИ: Кандидат за радно место дефектолога наставни-
ка у посебним условима треба да испуњава, поред општих 
услова прописаних чланом 24 Закона о раду (бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017) и услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/2020) и то: А) да има 
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 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”, бр. 17/2018 
и 6/2020), односно да је стекао одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске 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, 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; Б) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; В) није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримини-
тарно понашање; Г) има држављанство Републике Србије, 
Д) зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (односи се на кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику). Сви кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Уз пријемни форму-
лар (са званичне интернет странице) потребно је доставити 
школи: 1) пропратно писмо и радну и личну биографију са 
адресом и контакт телефоном - CV, 2) оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме 
(оверену фотокопију, да није старија од годину дана) - кан-
дидат који има високо образовање стечено на студијама 
другог степена доставља оверену копију дипломе другог 
степена и оверену копију дипломе основних академских 
студија, 3) уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија и да није старије од 
годину дана) из МУП-а, 4) извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија да није старије од годину дана), 5) уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од годину дана), 6) 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. 
Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) и д) дос-
тављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тач-
ке б) прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Додатне информације се могу добити 
путем телефона: 013/839-832, 013/837-307. Пријаве на кон-
курс са траженом документацијом могу се поднети лично 
или поштом на горенаведену адресу.

Медицински техничар - неговатељ
у посебним условима, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 

одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред општих 
услова прописаних чланом 24 Закона о раду (бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017) и услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) и то: А) да има IV 
степен стручне спреме, завршену средњу медицинску шко-
лу; Б) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; В) да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; Г) да има држављанство Републике 
Србије; Д) да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који 
образовање нису стекли на српском језику). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријав-
ни формулар (са званичне интернет странице) потребно 
је доставити школи: 1) пропратно писмо и радну и личну 
биографију са адресом и контакт телефоном - CV, 2) ове-
рену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте 
стручне спреме (оверену фотокопију да није старија од 
годину дана), 3) уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (оригинал или оверена фотокопија и да није старије 
од годину дана) из МУП-а, 4) извод из матичне књиге рође-
них издат на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија да није старије од годину дана), 5) 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од годину дана), 6) уколико кандидат није 
стекао средње образовање на српском језику у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Докази о 
испуњености услова из тачака а), в), г) и д) достављају се 
уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Додатне информације се могу добити на теле-
фон: 013/839-832, 013/837-307. Пријаве на конкурс са тра-
женом документацијом могу се поднети лично или поштом 
на горенаведену адресу.

Специјални педагог
у посебним условима, на одређено време 

до повратка запослене са функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред општих 
услова прописаних чланом 24 Закона о раду (бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017) и услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/2020) и то: А) да кандидат 
има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања и 
у складу са чланом 10 став 4 тачка 4 Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020) односно да је стекао одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 

мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, односно да је: дипломира-
ни специјални педагог; професор, односно дипломирани 
дефектолог за друштвену самозаштиту и ресоцијализацију 
лица са поремећајима у друштвеном понашању; мастер 
дефектолог, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Превенција и третман поре-
мећаја понашања; дипломирани дефектолог - мастер, који 
је на основним академским студијама завршио студијски 
програм Превенција и третман поремећаја понашања; мас-
тер дефектолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм за специјалног едукатора, 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за спе-
цијалног едукатора; Б) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; В) није осуђи-
вано 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 родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминитарно понашање; Г) има држављанство Репу-
блике Србије; Д) зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који 
образовање нису стекли на српском језику). Сви кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријемни 
формулар (са званичне интернет странице) потребно је 
доставити школи: 1) пропратно писмо и радну и личну био-
графију са адресом и контакт телефоном - CV, 2) оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте струч-
не спреме (оверену фотокопију да није старија од годину 
дана) кандидат који има високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена доставља оверену копију дипломе 
другог степена и оверену копију дипломе основних академ-
ских студија, 3) уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (оригинал или оверена фотокопија и да није старије 
од годину дана) из МУП-а, 4) извод из матичне књиге рође-
них издат на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија да није старије од годину дана), 5) 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија не старија од годину дана), 6) 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. Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) 
и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености усло-
ва из тачке б) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Додатне информације се могу добити 
на телефон: 013/839-832, 013/837-307. Пријаве на конкурс 
са траженом документацијом могу се поднети лично или 
поштом на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ“
26300 Вршац, Омладински трг бб

тел. 013/830-721

Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на 
српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени 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), односно да је стекао одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
дамске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; или 2) на 

Наука и образовање
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основним студијама у трајању од најмање четири године по 
пропису који је уређивао високо бразовање до 10. септем-
бра 2005. године и да је: професор физике, дипломирани 
физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог 
за физику и хемију, професор физике и основе технике, 
дипломирани педагог за физику и основе технике, профе-
сор физике и математике, дипломирани астрофизичар, 
дипломирани физичар за примењену физику и информати-
ку, 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, дипло-
мирани професор физике и хемије за основну школу, 
дипломирани професор физике и основа технике за основ-
ну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипло-
мирани физичар за теоријску и експерименталну физику, 
дипломирани педагог за физику и општетехничко образо-
вање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, про-
фесор физике-информатике, дипломирани физичар-меди-
цинска физика, дипломирани професор физике-мастер, 
дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер 
професор физике, мастер професор физике и хемије, мас-
тер професор физике и информатике, дипломирани физи-
чар - мастер физике-метеорологије, дипломирани физичар 
- мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мас-
тер медицинске физике, дипломирани професор физи-
ке-хемије, мастер, дипломирани професор физике-инфор-
матике, мастер, дипломирани физичар - професор физике 
- мастер, дипломирани физичар - теоријска и експеримен-
тална 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 мате-
матике 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 академ-
ске студије на студијским програмима из области физике. 
Обавезно образовање лица из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из горе наведених дисциплина. Кан-
дидат који нема образовање из тачке 6) обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Кандидат треба и: 1) да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 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; 3) има држављан-
ство Републике Србије, 4) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, просвете, науке и технолошког 
развоја: http: //www.mpn.gov.rs/ и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи у оригиналу 
или овереном препису/фотокопији следећу документацију: 
1) потписану биографију (CV); 2) извод из матичне књиге 
рођених; 3) уверење о држављанству не старије од шест 
месеци; 4) диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању; 5) лица која су стекла академско звање мастер 
у обавези су да доставе и уверење или диплому о претход-
но завршеним основним академским студијама на студијс-
ким програмима из области физике; 6) доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија 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 издат од 
стране одговарајуће високошколске установе, односно уве-
рење или други одговарајући документ о положеном испи-
ту из педагогије и психологије у току студија или доказ о 
положеном стручном испиту односно о положеном испиту 
за лиценцу, кандидат који нема образовање из тачке 6) 
обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; 7) доказ о знању српског језика на коме 

се остварује образовно-васпитни рад, односно доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе доставља само кандидат који није 
стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику, ако је кандидат стекао одговарајуће образовање на 
српском језику сматра се да је достављањем дипломе или 
уверења о одговарајућем образовању доставио доказ да 
зна српски језик; 8) доказ о неосуђиваности односно уве-
рење из казнене евиденције о неосуђиваности издато у 
надлежној полицијској управи МУП-а Републике Србије, не 
старији од шест месеци. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способностима за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
по коначности одлуке о избору кандидата, а пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурсна комисија коју именује 
директор утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос у року од осам дана од истека рока за пријем 
пријава и кандидате који су изабрани у ужи избор упућује у 
року од осам дана на претходну психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. О датуму провере психофизичких способ-
ности кандидати ће бити благовремено обавештени од 
стране школе. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима, обавља раз-
говор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Подаци о кандидатима биће коришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку 
у складу са Законом о заштити података о личности. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Лице задужено за 
давање обавештења о конкурсу је Гордана Дамњановић, 
секретар школе, телефон: 013/830-721. Пријаве на конкурс 
са пријавним формуларом и траженом документацијом 
могу се поднети лично или поштом на адресу: ОШ „Мла-
дост“, 26300 Вршац, Омладински трг бб.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

26370 Хајдучица, Валентова 3
тел. 013/864-103

Наставник технике и технологије
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
на функцији

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
у члану члану 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 7/18, 10/19 и 
6/2020), у даљем тексту: Закон. Може бити изабрано лице 
које има одговарајуће високо образовање стечено на: 1) 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне 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) 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способност за рад са децом и ученицим; 
неосуђиваност 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела противполне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са Зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад у школи; уко-
лико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, може да бити 
изабрано лице које, уз испуњеност осталих горе наведених 
услова, има одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговреме-

не и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање, као 
ни фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа (јавног бележника, градске или општин-
ске управе, суда). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; биографске податке, односно радну 
биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; лекарско уверење (не 
старије од 6 месеци); уверење о некажњавању из МУП-а за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона (не ста-
рије од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); копију извода из матичне књиге рођених; доказ 
о знању српског језика (осим кадидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); пријаве доставити 
на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком, 
лично или поштом. Ближе инфорације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на телефон: 013/864-103.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

26300 Вршац, Дворска 17-19

Оглас објављен 09.09.2020. године, у публикацији 
“Послови” број 898, поништава се у целости за рад-
но место: спремачица, на одређено радно време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

26300 Вршац, Дворска 17-19
e-mail: vuk.karadzic1@gmail.com

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 
95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне усло-
ве прописане члановима 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и то да: 1. да има одго-
варајуће образовање (I степен стручне спреме, основно 
образовање); 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но 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 става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads), а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи, лично 
или поштом. Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави следећу доку-
ментацију: кратку биографију (CV); оверену фотокопију 
(код јавног бележника) документа о стеченом одгова-
рајућем степеном стручне спреме; уверење да није осуђи-
ван-оригинал (1.уверење из надлежне службе МУП-а и 
2. уверење из надлежног основног суда, не старији од 6 
месеци); оригинал извод из матичне књиге рођених, на 
прописаном обрасцу са холограмом или оверену копију 
(код јавног бележника); уверење о држављанству, ориги-
нал или оверену копију (код јавног бележника), не старије 
од 6 месеци; оверену копију (код јавног бележника) лич-
не карте или очитану личну карту; уколико документ није 
издат на српском језику, потврду да зна српски језик, а за 
лица која су стекла образовање на српском језику -доказ 
да кандидат зна српски језик доказује се овереном копијом 
документа о стеченом одговарајућим степеном стручне 
спреме. Доказ о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши надлежна служба 

Наука и образовање
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за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија након добијања резултата психолошке процене 
кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање као и пријаве оних кандидата 
који не испуњавају услове у погледу врсте и степена стру-
чне спреме. Пријавни формулар са конкурсом траженим 
документима и доказима о испуњавању услова, доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
се достављају лично или поштом на горенаведену адресу, 
са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе: 066/805-6503 и vuk.
karadzic1@gmail.com.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“

19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 35% 
радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
кандидат треба да испуњава и услове у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - други закони и 10/19 и 6/20) 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020). Сви кандидати треба да 
испуњавају услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них 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 које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Минстарства просвете - 
http: //www.mnp.gov.rs, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз 
пријавни формулар кандидати достављају и следећу доку-
ментацију: молбу, краћу биографију, оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању - кандидат који 
има високо образовање стечено на студијама другог степена 
доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену 
копију дипломе основних академских студија; доказ да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење 
или други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да кандидат има држављанство 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија уве-
рења); доказ о познавању српског језика, као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - доставља само канди-
дат 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 висо-
кошколске установе - оригинал или оверена фотокопија); 
лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има пси-
хичку, физичку здравствену способност за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс слати на 
горенаведену адресу, у затвореној коверти са назнаком „За 
конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у обзир. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим 
путем обавештен о исходу конкурса. Ближа обавештења 
могу се добити на телефон: 019/468-310.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник економске групе предмета
са 65% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат за радно место настав-
ника економске групе предмета треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: а) да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чл. 140 ст. 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 12-11) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Економија, право и администрација („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 1/19, 9/19 и 2/20) 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Трговина, угоститељство, тури-
зам („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 5/15, 6/15, 
19/15, 11/16, 2/17, 13/18 и 2/20), б) 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 злос-
тављање 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) има држављан-
ство Републике Србије; д) зна српски језик језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом 
и контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми (кандидат који има 
високо образовање стечено на студијама другог степена 
доставља оверену копију дипломе другог степена и ове-
рену копију дипломе основних академских студија), ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (овера не старија од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела 
надлежне полицијске управе. 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, оригинал 
или оверена фотокопија). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном доку-
ментацијом и одштампаним пријавним формуларом слати 
на адресу: Економско-трговинска школа у Зајечару, Кне-
гиње Љубице 3-5, 19000 Зајечар, са назнаком: „За кон-
курс“, или лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник историје
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог на рад
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/2016, 11/16, 2/2017, 3/2017, 13/18 
и 11/2019); да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-

ван 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар са званичне интернет странице Мини-
стрства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. Уз пријавни формулар на конкурс 
кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом 
и контакт телефоном; за наставника - доказ о стеченом 
одговарајућем образовању из члана члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у ОШ („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019) - (оверена фотокопија дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању); кандидат који има висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена дос-
тавља оверену копију дипломе другог степена и оверену 
копију дипломе основних академских студија). Кандидати 
даље достављају доказ да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (потврда, уверење или други доку-
мент издат од стране МУП-а РС - оригинал не старији од 
6 месеци); доказ да кандидат има држављанство Републи-
ке Србије (оригинал уверења, не старији од шест месеци); 
доказ о познавању српског језика, као језика на коме се ост-
варује 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 висо-
кошколске установе - оригинал или оверена фотокопија). 
Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. 
Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која 
је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у 
конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у обли-
ку препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада у 
недељу или на дан државног празника, или у неки други 
дан кад школа не ради, рок истиче истеком првог наред-
ног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу, у складу са 
Законом и подзаконским актима. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се може 
поднети у просторијама школе или предати препорученом 
поштом на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“ у Зајечару, Лењино-
ва 1, 19000 Зајечар, у затвореној коверти са назнаком „За 
комисију за избор“. Рок за подношење пријаве на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Информације 
о конкурсу могу се добити непосредно у школи, као и на 
телефон: 019/3400-517.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник разредне наставе
у првом образовном циклусу, на 

одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне 
услове утврђене у чл. 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 
и 6/2020), члану 2 став 1 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), као и да испуњава истоветно 
утврђене услове у општим актима школе и то: 1. да има 
одговарајуће високо образовање, те да има следећи струч-
ни назив за занимање за радно место: професор разред-
не наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу; 2. 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање



   |  Број 905 | 28.10.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs62 

да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија и након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; 3. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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 кривично дело насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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; 5. да је 
држављанин РС; 6. да зна језик на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; 7. да је пунолетан; 8. да има извршену 
проверу посебних способности сходно чл. 154 ст. 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Ови услови 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. У пријави на конкурс кандидат је дужан да 
приложи: 1. одштампан примерак пријавног формулара 
који се попуњава на званичној интернет страници Минис-
тарства, 2. фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
3. додатак дипломи или потврду високошколске установе 
о остварености најмање 30 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са ЕСПБ, 4. уверење о држављанству; 
5. извештај о извршеном лекарском прегледу доставља се 
пре закључења уговора о раду од стране изабраног канди-
дата; 6. извештај из казнене евиденције МУП-а; 7. извод из 
матичне књиге рођених; 8. кандидати са вишом стручном 
спремом достављају потврду о заснованом радном односу 
на неодређено време и о трајању истог у другој установи. 
Докази о испуњености услова достављају се искључиво у 
папирној форми (пријаве поднете електронски неће се узи-
мати у обзир), фотокопије приложених докумената морају 
бити оверене, а документа под тачкама 4 и 7 не старија 
од шест месеци. Рок за подношење пријава са доказима о 
испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у огласним новинама „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
на конкурс слати на горенаведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 50

Наставник саобраћајне групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно да има: одговарајуће образовање 
стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета и 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; б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. У складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Саобраћај: дипл. 
саобраћајни инжењер, односно дипл. инжењер саобраћаја 
одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски 
саобраћај и транспорт; мастер инжењер саобраћаја, прет-
ходно завршене основне академске студије у области сао-
браћајног инжењерства на студијском програму/модулу: 
Друмски и градски саобраћај и транспорт, Саобраћај и 
транспорт; знање српског језика, психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученицима (доказ о 
испуњености овог услова прибавља само изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду); држављанство 
Републике Србије; да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: 

//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc); оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о завршеном факултету; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 
оригинал или оверену фотокопију уверења (извода из 
казнене евиденције) Министарства унутрашњих посло-
ва којим кандидат доказује да није осуђиван. Фотокопије 
приложених докумената морају бити оверене. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријавље-
ни кандидати биће позвани на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за подношење пријава са доказима о 
испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“ Националне служ-
бе за запошљавање. Пријаве на конкурс слати поштом или 
предати лично, са назнаком „За конкурс“, на адресу школе: 
Техничка школа, Стевице Јовановића 50, 23101 Зрењанин.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 50

Наставник географије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 70% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања, односно да има: одговарајуће образовање стече-
но на: а) студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета и 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; б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама: проф. геогра-
фије; дипл. географ; проф. историје - географије; дипл. 
географ - просторни планер; дипл. проф. географије - мас-
тер; дипл. географ - мастер; мастер географ; мастер про-
фесор географије; мастер проф. географије и информати-
ке; мастер проф. биологије и географије, знање српског 
језика; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима (доказ о испуњености овог услова прибавља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); 
држављанство Републике Србије; да лице није осуђива-
но 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 доста-
вити: попуњен пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), овере-
ну фотокопију дипломе (уверења) о завршеном факултету, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију 
уверења (извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван. Фотокопије приложених докумената морају бити 
оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријављени кандидати биће позвани на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Рок за подно-
шење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве 
на конкурс слати поштом или предати лично са назнаком 
„За конкурс“, на адресу школе: Техничка школа, Стевице 
Јовановића 50, 23101 Зрењанин.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА

23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/562-519, 023/562-189

Наставник латинског језика
са 22,2% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана
УСЛОВИ: 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, 113/17 и 95/18 - 
аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове 
прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно да: 1) има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања које је стекло, а) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, уз претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
б) на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; в) изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем. У складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18, 5/19 и 2/20): дипломирани 
класични филолог; професор, односно дипломирани филолог 
који је савладао наставни план и програм високог образо-
вања из предмета латински језик у трајању од најмање чети-
ри семестра; мастер класични филолог; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 злос-
тављање 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни формулар који 
преузима са званичне интернет странице Министарства, 
просвете, науке и технолошког развоја, доставља и: крат-
ку биографију; оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о стеченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); уве-
рење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова као доказ да лице 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 кри-
вична 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику, у обавези је 
да достави доказ о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана, од дана објављивања текста 
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће бити разматране. Прија-
ве се шаљу поштом или предају лично на адресу: Средња 
пољопривредна школа, Македонска 2, 23000 Зрењанин, са 
назнаком „За конкурс“. Сва потребна обавештења могу се 
добити од секретара школе, лично или телефоном на број: 
023/562-519 и 023/562-189.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА



На 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, од-
носно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спрем-
на 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 сврста-
ти 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 фотогра-

фијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног др-
жавног 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 ин-
валидитетом (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 докумен-
тацију 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 запо-

шљавање обавља се лично, у организационим јединицама На-
ционалне службе, према месту пребивалишта, односно месту 
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате бо-
равиште.

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 информи-
сање 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 катего-

рија теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради са-

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Нацио-
налне 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, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301  (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

Суботица 
Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

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

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
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

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


