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

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

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
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 Министарства 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 Министарства одбране Републике Србије (www.mod.gov.rs),
Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs).

МИНИСТАРСТВО
ПО0ЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА
И ВОДОПРИВРЕДЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19) и Закључка
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: 51 број: 112-8527/2019 од 28. августа 2019. године и 51
број:112-12960/2019 од 26. децембра 2019. године, оглашава

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

1. Радно место за праћење реализације
финансијског плана и контролу исплате
субвенција, у звању самостални
саветник
Одсек за економско-финансијске
послове, Секретаријат Министарства
пољопривреде, шумарства и
водопривреде
1 извршилац
Oпис послова: учествује у изради Предлога меморандума о Програмском буџету за Министарство; организује и
израђује документацију, која је основа за промене апропријација и месечних квота, прати реализацију буџетских
средстава, као и осталих видова финансирања, ближе
дефинише контни план сагласно Уредби о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју; контролише
ауторизоване захтеве за исплату и одобрава ангажовање
потребних средстава; усаглашава рачуноводствене евиденције са главном књигом Трезора и израђује периодичне извештаје према Министарству финансија о наменском
трошењу средстава и целокупном пословању Министарства; припрема податке и израђује извештаје о динамици
трошења буџетских средстава и осталих извора финансирања и учествује у састављању завршног рачуна; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место за праћење и реализацију
јавних набавки, у звању саветник
Група за јавне набавке, Секретаријат
Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде
1 извршилац
Опис послова: учествује у припреми предлога плана
набавки Министарства и предлога измена плана набавки;
припрема предлоге одлука, решења, уговора, обавештења
и учествује у припреми конкурсне документације и других
аката у поступку набавке за потребе Министарства; учествује у припреми и контроли документације потребне за
поступке јавних набавки и даје информације потенцијалним понуђачима; пружа стручну помоћ органима управе
у саставу у поступцима јавних набавки; води евиденцију
о додељеним уговорима о набавкама, припрема збирне
извештаје о додељеним уговорима и стара се о роковима за
закључење тих уговора; учествује као члан у раду комисија
за јавне набавке и сарађује са секторима у припремању
и спровођењу поступака јавних набавки; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и потребне компетенције радног места.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

3. Радно место за студијско-планске
послове из области шумарства, у звању
самостални саветник
Одсек за планирање и одрживи развој у
шумарству у Управи за шуме
1 извршилац
Опис послова: предлаже одговарајуће мере за унапређење
квалитета и израду планских докумената газдовања шумама;
израђује предлоге мишљења на нацрте и предлоге закона
и програма других органа, урбанистичке и друге планове;
учествује у припреми планских докумената газдовања шумама које доносе Влада и Министарство; прати и анализира

извршења планских докумената газдовања шумама и налаже измене и допуне истих; налаже доносиоцима основа да
отклоне неправилности и предлаже давање сагласности на
планска документа ради обезбеђивања планског, одрживог
газдовања шумама; учествује у припреми стручних основа за
израду прописа из области шумарства; прикупља и обрађује
податке за базу података о планским документима газдовања
шумама; организује семинаре и саветовања која се односе на
израду и реализацију планских докумената у области шумарства и заштите шума; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области биотехничке науке, смер шумарство, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1
III Компетенције које се проверавају у изборном
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган,
под једнаким условима, доступна су сва радна места и
избор кандидата се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у
којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција за
сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се
путем теста (писмено);
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања
и вештина у основама коришћења рачунара, основама
коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1: Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије,
методе и поступке финансијског планирања, анализе и
извештавања; терминологија, стандарде, методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавања);
посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из надлежности и организације органа
(Закон о пољопривреди и руралном развоју, Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју) и
посебна функционална компетенција релевантни прописи
из делокруга радног места (Закон о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама; Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном
плану за буџетски систем) - провераваће се писмено, путем
симулације.
За радно место под редним бројем 2: Посебна функционална компетенција за област рада послова јавних
набавки (методологија за припрему и израду плана јавних
набавки, методологија за припрему конкурсне документације у поступку јавних набавки); посебна функционал-
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на компетенција за радно место релевантни прописи из
надлежности и организације органа (Закон о буџетском
систему) и посебна функционална компетенција за област
рада Софтвери (Портал јавних набавки) - провераваће се
писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 3: Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (израда секторских анализа); посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи
из надлежности и организације органа (Закон о шумама) и
посебна функционална компетенција релевантни прописи
из делокруга радног места (Правилник о садржини основа
и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним
шумама) - провераваће се писмено путем есеја.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Министарствa пољопривреде, шумарства и
водопривреде (www.minpolj.gov.rs).
Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских
тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање компетенција
кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и
прихватање вредности државних органа - провераваће се
путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина
22-26, 11000 Београд или се предају непосредно на писарници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Бранислава Ђорић, тел. 011/3621-958 од 10.00 до 13.00
часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде или у штампаној верзији на писарници
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Београд, Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана
од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
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Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог,
да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то
непходно за одлучивање у складу са законским роковима,
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају
личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима / уверење о положеном
правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу
Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се
прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом биће позвани да у року од
пет (5) радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу 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 стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их
доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на
која конкуришу.
XI Врста радног односа: За сва радна места радни однос
заснива се на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступци ће се спровести
почев од 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, посебних
функционалних компетенција и понашајних компетенција
ће се обавити у Служби за управљање кадровима, Палатa
“Србија” Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно
крило), а интервју са комисијом у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд,
Немањина 26 и просторијама Управе за шуме, Нови Београд, Омладинских бригада 1. Учесници конкурса који су
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне
фазе изборног поступка на контакте (адресе или 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 прописаном року. Положен државни стручни испит није услов,
нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад
је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у
државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на
неодређено време а који нема положен државни стручни
испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије које је именовао министар пољопривреде, шумарства и водопривреде и
в.д. директора Управе за шуме. Овај конкурс се објављује
на интернет презентацији (www.minpolj.gov.rs) и огласној
табли Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде, на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима (www.suk.gov.rs) и 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 УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник
РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) и члана 2, а у вези са чл.
6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање
радних места полицијских службеника у Министарству
унутрашњих послова („Службени гласник РС“, бр. 18/2019),
Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе.
Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића 104, Нови
Београд
Радна места које се попуњавају:

1. Главни службеник за психолошку
превенцију I
Одсек за психосоцијалну превенцију,
Одељење за психолошку делатност,
Сектор за људске ресурсе, утврђено
под редним бројем 08.9.1.3 у акту о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Министарству
унутрашњих послова
3 извршиоца
2. Главни службеник за психолошку
селекцију I
Одсек за психолошку селекцију и развој
потенцијала запослених, Одељење за
психолошку делатност, Сектор за људске
ресурсе, утврђено под редним бројем
08.9.2.2 у акту о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова
2 извршиоца
Врста радног односа: радни однос на неодређено време
или на одређено време у својству приправника.
Опис послова:
За радно место главни службеник за психолошку
превенцију I
Обавља стручне задатке који захтевају стручну обраду
прикупљених података и њихово тумачење уз примену
утврђених метода рада и процедура. Посао може да захтева прикупљање информација, истраживање или анализу,
уз известан степен креативности при решавању проблема
или ситуација које настају релативно често:
• oбавља саветодавно-стручну активност сa запосленима
и члановима њихових породица којима је потребна психолошка помоћ;
• ангажује се у ситуацијама које захтевају психолошке интервенције (психолошко саветовање, дебрифинг, подршка);
• непосредно учествује у анализи узрока и последица негативних појава и ванредних догађаја (конфликтни међуљудски односи, алкохолизам, наркоманија, суицид и др.) и
предлаже адекватне мере за превазилажење;
• спроводи релевантна истраживања;
• спроводи едукацију запослених из области психолошке
превенције, а радипроцене најзначајнијих психолошких
чинилаца међуљудских односа;
• процењује међуљудске односе и предлаже мере за њихово одржавање и јачање;
• послове из своје надлежности редовно обавља и на терену, уз изложеност ситуацијама повећаног ризика;
• даје предлоге за организационо и нормативно унапређење
из делокруга рада;
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• усваја принципе, нове методе и технике и примењује
искуства најбољих примера из праксе у области рада;
• припрема податке неопходне за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из делокруга рада;
• спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката и стратешких докумената из делокруга рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима
примене савремених средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и
информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима;
• обавља и друге послове психолошке делатности у складу
са стручном оспособљеношћу;
• обавља и друге унутрашње послове који су у непосредној
вези са полицијским пословима, а који му се ставе у задатак
по налогу надређеног руководиоца.
За радно место главни службеник за психолошку
селекцију I
Обавља стручне задатке који захтевају стручну обраду
прикупљених података и њихово тумачење уз примену
утврђених метода рада и процедура. Посао може да захтева прикупљање информација, истраживање или анализу,
уз известан степен креативности при решавању проблема
или ситуација које настају релативно често:
• координира и спроводи поступак селекције кандидата у
циљу квалитетног одабира и задржавања квалитетних кандидата у Министарству;
• унапређује инструменте селекције;
• припрема и организује изборни поступак;
• израђује нацрте нормативних и инструктивних аката и
предлаже њихову измену;
• учествује у раду Конкурсне комисије и сарађује са запосленима/члановима Комисије на спровођењу поступка
селекције;
• обавља стручне послове за Конкурсне комисије;
• пружа стручну помоћ запосленима у Сектору и другим организационим јединицама Министарства у вези спровођења
конкурса;
• припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје,
информације и предлоге одговора;
• учествује у изради планова и програма рада;
• активно доприноси организационом и нормативном унапређењу функције управљања људским ресурсима;
• уноси све промене на кадровску евиденцију запослених
у Министарству;
• даје предлоге за организационо и нормативно унапређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и примењује
искуства најбољих примера из праксе у области рада;
• припрема податке неопходне за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из делокруга рада;
• спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката и стратешких докумената из делокруга рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима
примене савремених средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у непосредној
вези са полицијским пословима, а који му се ставе у задатак
по налогу надређеног руководиоца;
• обавља послове психолошке селекције (процене базичних компетанција и психолошких захтева, као и специфичну психолошку процену) у седишту и на терену свих
кандидата који заснивају радни однос у Министарству
унутрашњих послова, кандидата за селекциону обуку, или
запослених који врше хоризонтално односно вертикално
кретање кроз службу (премештаји, напредовања, распоређивања..);
• утврђује и унапређује инструменте селекције;
• спроводи контролу, евалуацију и оптимизацију процеса
психолошке селекције, процене базичних компетенција,
како у седишту тако и на терену;
• осмишљава и предлаже методе, технике и инструменте
процене;
• израђује интерна упутства у складу са стручним делокругом рада;
• сарађује са запосленима/члановима Комисије на спровођењу поступка селекције;
• обавља и друге послове психолошке делатности у складу
са стручном оспособљеношћу.
Услови за рад на радним местима: стечено високо образовање по Закону о универзитету у трајању од најмање четири године или високо образовање стечено на студијама II
степена - мастер академске студије, у обиму 300 ЕСПБ бодова, из научне области психолошке науке, у оквиру образов-

Бесплатна публикација о запошљавању

но-научног поља друштвено-хуманистичке науке. Кандидати
од стечених 300 ЕСПБ бодова морају имати најмање 240 ЕСПБ
бодова из наведене научне области. Кандидати морају да
испуњавају опште услове за рад у државним органима предвиђене законом, посебне услове прописане Законом о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих
послова.
У изборном поступку проверавају се:
• формално-правни услови - увидом у податке из пријаве
на основу расположиве документације,
• техничке компетенције (знања и вештине) - писаним тестом знања који садржи и питање у виду решавања конкретног проблема, задатка и ситуације (студија случаја),
• психолошки захтеви и базичне компетенције - стандардизованим психолошким тестовима и психолошким
интервјуом,
• здравствена способност - обављањем лекарског прегледа
у референтној здравственој установи,
• интервју - полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радним местима, а које се проверавају
и оцењују у изборном поступку су:
- знање из области рада на радном месту, у складу са описом посла радног места;
- основно познавање Закона о условима за обављање
психолошке делатности, Етички кодекс психолога Србије,
програм за обраду података у друштвеним наукама SPSS,
познавање области људских ресурса, Закон о дискриминацији, Закон о спречавању злостављања на раду.
Датум оглашавања: 30.10.2020. године.
Овај оглас објављује се на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих послова, на огласној табли
Сектора за људске ресурсе, у дневном листу „Политика“ и
на интернет презентацији и у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет
дана од дана објављивања конкурса у дневном листу
„Политика“ и почиње да тече наредног дана од дана када
је конкурс објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића 104, 11070 Нови Београд
(писарница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком - За јавни конкурс за радно место главни службеник за психолошку
превенцију I, р.бр. 08.9.1.3 и/или главни службеник за психолошку селекцију I, р.бр. 08.9.2.2.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Александар Смиљевић, 011/274-0000, локал 402-68, у
периоду од 13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, чини
његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
- кратка биографија;
- оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у
складу са прописаним условом у погледу образовања;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (са датумом издавања не старијим
од шест месеци);
- оригинал уверења основног и вишег суда да се против
кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
- очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија
личне карте која није чипована;
- оверена фотокопија радне књижице или извода из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско-инвалидско осигурање;
- оверене фотокопије исправа којима се доказују подаци о
радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком периоду је стечено радно искуство), уколико кандидат
исто поседује;
- оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци о
стручном оспособљавању, усавршавању и посебним областима знања (уколико кандидат исто поседује);
- оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту (уколико кандидат исто поседује);
- доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на
територији Републике Србије - најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.
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, приложeни докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управа као поверени посао).
Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које
су оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка: 13.11.2020.
године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у
изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење
основног и вишег суда да се против кандидата не води
кривични поступак и доказ да кандидат има пријављено
пребивалиште на територији Републике Србије - најмање
годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на
јавни конкурс.
Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103
став 3).
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности: да Министарство
прибави податке о којима се води службена евиденција или
да ће то кандидат учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења
конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне
пријаве, биће одбачене решењем.
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.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8726-426

Млађи саветник - приправник
у Одељењу за урбанизам и комуналнограђевинске послове
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области
географских наука, смер демографија, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, тј на основним студијама у трајању
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, познавање рада на рачунару. У изборном
поступку проверавају се: познавање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару, организационе способности, вештина резоновања, закључивања и вештина
комуникације - усмено. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни конкурс за пријем млађег
саветника - приправника“. Лице задужено за давање
обавештења о јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел.
011/8726-426. Услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да
има потребно образовање; да није правоснажно осуђиван
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. Рок
за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава са биографијом, изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће орган то учинити уместо њега (изјава се налази на сајту ГО Обреновац,
www.obrenovac.rs), оригинал или оверена фото-копија уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених,
оверена фото-копија дипломе којом се потврђује стручна
спрема и доказ да кандидат није осуђиван на казну затво-
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ра у трајању од најмање шест месеци. Докази о којима се
води службена евиденција су уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник
РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама. Сходно наведеном, потребно
је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција или ће кандидат то учинити
сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници
ГО Обреновац, www.obrenovac.rs. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао
даље да поступа. Сви докази се прилажу у оригиналу или
фотокопије оверене код јавног бележника. Радни однос се
заснива на одређено време и траје једну годину. Знање и
вештине које се проверавају у изборном поступку: практичан рад на рачунару - писмено и вештина комуникације усменим разговором. Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за оглашено радно место, изборни поступак ће се одржати
у просторијама ГО Обреновац, Вука Караџића 74. О датуму и времену учесници конкурса ће бити обавештени на
контакте (адресе и телефоне) који су наведени у пријави.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражении
докази, у оригиналу или фото-копије оверене код јавног
бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на веб-страници Градске општине Обреновац - www.obrenovac.rs, на огласној табли НСЗ и у
листу „Послови“. Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НОВИ СА Д
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и члана 2, а у вези са чл. 6
и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање
радних места полицијских службеника у Министарству
унутрашњих послова („Службени гласник РС”, бр. 18/19),
Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњава радно место: Министарство
унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе
Место рада: Полицијска управа у Новом Саду, Павла Папа
46, 21000 Нови Сад
Радно место које се попуњава:

Службеник за оперативно-техничке
послове I
Одељењe за људске ресурсе Полицијскe
управe у Новом Саду, Сектор за људске
ресурсе, утврђено под редним бројем
08.24.9 у акту о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова
1 извршилац
Врста радног односа: Радни однос на неодређено време
или на одређено време у својству приправника.
Опис послова:
• обавља пријем, евидентирање, задужење и експедицију
службене поште и документације, у складу са начелима
канцеларијског пословања;
• обавља послове фотокопирања и брине о исправном
функционисању свих техничких уређаја који се користе у
раду;
• стара се о роковима чувања документације и роковима за
обраду предмета;
• обавља дактилографске послове и врши умножавање
материјала;
• врши израду службених аката, забелешки, писама и дописа и адресирање службене поште;
• по потреби присуствује састанцима и води записник или
пише службену белешку са састанка;
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• усваја принципе, нове методе и технике и примењује искуства најбољих примера из праксе у области рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима
примене савремених средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у непосредној
вези са полицијским пословима, а који му се ставе у задатак
по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено средње образовање. Кандидати морају
да испуњавају опште услове за рад у државним органима
предвиђене законом, посебне услове прописане Законом о
полицији (члан 137 и 138) и Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Министарству
унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
• формално-правни услови - увидом у податке из пријаве и
на основу расположиве документације;
• психолошки захтеви и базичне компетенције - стандардизованим психолошким тестовима и психолошким интервјуом;
• техничке компетенције (знања и вештина) - писаним
тестом знања који садржи и питања у виду решавања
конкретногпроблема, задатка и ситуације (студија случаја);
• здравствена способност - обављањем лекарског прегледа
у референтној здравственој установи;
• интервју - полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и
оцењују у изборном поступку су: знање из области рада
на радном месту, у складу са описом посла радног места.
Датум оглашавања: 28.10.2020. године. Овај оглас се
објављује на интранет и интернет страници Министарства
унутрашњих послова, огласној табли Сектора за људске
ресурсе, огласној табли Одељења за људске ресурсе Полицијскe управe у Новим Саду, у дневном листу „Политика“
и на интернет презентацији и на интернет презентацији и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: десет
дана од дана објављивања конкурса и почиње да тече
наредног дана од дана када је конкурс објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе,
Одељење за људске ресурсе Полицијске управе у Новом
Саду (писарница Полицијске управе у Новом Саду, Краља
Петра I 11, 21000 Нови Сад или путем поште), са назнаком
„За јавни конкурс за радно место службеник за оперативно-техничке послове I у Одељењу за људске ресурсе Полицијскe управe у Новом Саду, редни број 08.24.9“.

• изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно
попунити и својеручно потписати.
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,
приложeни докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка: Изборни поступак ће отпочети 11.11.2020. године. Овим се сматра да су сви
кандидати који су ушли у изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије, уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак и доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Р. Србије - најмање једна година
непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018
- аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да
у поступку који се покреће по захтеву странке, орган може
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Ако странка у року не
поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа,
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним
(члан 103 став 3)
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности: да Министарство
прибави податке о којима се води службена евиденција или
да ће то кандидат учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну документацију, у циљу бржег и ефикаснијег спровођења
конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене решењем.
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.

Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Кристина Бранковић и Сандра Шилић, 021/488-5062 и
021/488-5162, од 13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.
Докази који се обавезно прилажу уз пријаву на конкурс:
• образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, чини
његов саставни део и исти је неопходно попунити и
својеручно потписати,
• кратка биографија,
• оверена фото-копија дипломе о стеченом образовању у
складу са прописаним условом у погледу образовања,
• оригинал или оверена фото-копија извода из матичне
књиге рођених Републике Србије,
• оригинал или оверена фото-копија уверења о држављанству Републике Србије (не старијег од шест месеци),
• оригинал уверења основног и вишег суда да се против
кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест месеци),
• очитана лична карта са чипом или оверена фото-копија
личне карте која није чипована,
• оверена фото-копија радне књижице или извода из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско-инвалидско осигурање,
• оверене фотокопије исправа којима се доказују подаци
о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком периоду је стечено радно искуство), уколико кандидат
исто поседује,
• оверена фото-копија исправа којима се доказују подаци о
стручном опособљавању, усавршавању и посебним областима знања (уколико кандидат исто поседује),
• оверена фото-копија уверења о положеном стручном
испиту (уколико кандидат исто поседује),
• доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на
територији Р. Србије - најмање једну годину непрекидно
пре дана подношења пријаве на јавни конкурс,

Посао се не чека, посао се тражи
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Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник
РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18), и члана 2, а у вези са чл. 6
и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање
радних места полицијских службеника у Министарству
унутрашњих послова („Службени гласник РС“, бр. 18/19),
Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Центар за полицијску обуку
Место рада: Железничка 22, Сремска Каменица
Радно место које се попуњава:

Тренер за област оперативне полицијске
вештине
у Одсеку за област вештине полиције,
Центар за основну полицијску обуку,
Центар за полицијску обуку, Сектор за
људске ресурсе
2 извршиоца, р.б. радног места
08.3.2.2.3 у акту о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова
Врста радног односа: радни однос на неодређено време
или на одређено време у својству приправника.
Опис послова:
• припрема и изводи наставу из области оперативних полицијских вештина, у складу са програмом и савременим
стандардима и принципима обуке;
• реализује ситуациону, практичну и теренску обуку у којој
се примењују полицијска овлашћења и користе средства
принуде;
• израђује наставни материјал за полазнике и тренере;
• израђује планове реализације наставних јединица (часова);
• дефинише инструменате и критеријуме вредновања
знања полазника обуке;
• у складу са утврђеном процедуром и стандардима, спроводи евалуацију наставе;
• даје предлоге за организационо и нормативно унапређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и примењује
искуства најбољих примера из праксе у области рада;
• припрема податке неопходне за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из делокруга рада;
• спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката и стратешких докумената из делокруга рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима
примене савремених средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима;
• обавља и друге послове који му се ставе у задатак по
налогу надређеног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање по Закону о универзитету у трајању од најмање четири године или високо образовање стечено на студијама I степена - основне
академске студије или специјалистичке струковне студије,
у обиму 240 ЕСПБ бодова, из научне области физичко васпитање и спорт у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичке науке. Кандидати од стечених 240 ЕСПБ
бодова морају имати најмање 180 ЕСПБ бодова из научне
области у оквиру наведеног образовно-научног поља. Као
посебан услов за рад на радном месту захтева се најмање
полицијска обука основног нивоа и курс за тренере. Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у државним органима предвиђене законом, посебне услове прописане Законом о полицији (члан 137 и 138) и Правилником
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
• формално-правни услови - увидом у податке из пријаве и
на основу расположиве документације,
• техничке компетенције (знања и вештине) - писаним тестом знања који садржи и питање у виду решавања конкретног проблема, задатка и ситуације (студија случаја) као и
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провером физичке способности и презентацијом вештина.
• психолошки захтеви и базичне компетенције - стандардизованим психолошким тестовима и психолошким интервјуом,
• здравствена способност - обављањем лекарског прегледа
у референтној здравственој установи,
• интервју - полуструктурисаним интервјуом.

• изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и
оцењују у изборном поступку су:
- знање из области рада на радном месту, у складу са описом радног места;
- познавање Закона о полицији, Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министартсву унутрашњих
послова, Правилник о полицијским овлашћењима;
- провера опште физичке способности: скок у даљ из места; претклон трупом; издржљивост у снази руку и раменог појаса (склекови за 10 секунди); трчање на 50 метара,
„Куперов тест“ - трчање 12 минута;
- презентација основних елемената одбијања напада и
савлађивања отпора: пад у напред, у назад и на страну
и устајања; основне технике бацања, удараца, блокова и
полуга; основне технике одбране од напада руком, ногом
или погодним средством (блокови, ударци, хватови, полуге и бацања) у задатим ситуацијама; правилна примена
техника савладавања пасивног отпора лица притиском на
виталне тачке (нос, уво, вилица);
- презентација вештина извођења наставе/часа (на једну
од тема основних елемената одбијања напада и савлађивања отпора), уз поштовање андрагошких принципа учења
одраслих.

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, приложeни докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управа као поверени посао).
Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које
су оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.

Пожељно је познавање вештина израде програма и обуке
евалуације наставе.
Датум оглашавања: 28.10.2020. године. Овај оглас објављује
се на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих
послова и огласној табли Сектора за људске ресурсе, у дневном
листу „Политика“ и на интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет
дана од дана објављивања конкурса у дневном листу
„Политика“ и почиње да тече наредног дана од дана када
је конкурс објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића 104, 11070 Нови Београд
(писарница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком – „За
јавни конкурс за радно место тренер за област оперативне
полицијске вештине“.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Мирјана Масаловић, 011/274-0000, локал 403-82, у периоду
од 13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
• образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, чини
његов саставни део и исти је неопходно попунити и
својеручно потписати;
• кратка биографија;
• оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у
складу са прописаним условом у погледу образовања;
• оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених Републике Србије;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (са датумом издавања не старијим
од шест месеци);
• оригинал уверења основног и вишег суда да се против
кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
• очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија
личне карте која није чипована;
• оверена фотокопија радне књижице или извода из електронске базе података централног регистра фонда за пензијско-инвалидско осигурање;
• оверене фотокопије исправа којима се доказују подаци
о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком периоду је стечено радно искуство), уколико кандидат
исто поседује;
• оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци о
стручном оспособљавању, усавршавању и посебним областима знања (уколико кандидат исто поседује);
• оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту (уколико кандидат исто поседује);
• доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на
територији Републике Ррбије - најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
• доказ о завршеној полицијској обуци основног нивоа, уколико кандидат исто поседује;
• доказ о завршеном курсу за тренера, уколико кандидат
исто поседује;

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно
попунити и својеручно потписати.

Датум отпочињања изборног поступка: 16.11.2020.
године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у
изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије, уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак, доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, доказ о завршеној
полицијској обуци основног нивоа и курс за тренере.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично
тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку
који се покреће по захтеву странке, орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан
103 став 3).
Пријаву на конкурс може поднети и кандидат који нема
завршену полицијску обуку основног нивоа или курс за
тренера, те ће исти уколико буде изабран по спроведеном јавном конкурсу, решењем о пријему у радни однос
бити обавезан да наведени посебан услов испуни у року
од највише две године од дана пријема, а у складу са
чланом 320. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих
послова.
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности: да
Министарство прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандидат учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења
конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне
пријаве, биће одбачене решењем.
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.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Администрација и управа

АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ

те и тражени доказ у оригиналу или овереној фото-копији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

На основу одредби члана члана 47, члана 48, члана 54,
члана 55 и члана 61 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, број 79/2005, 81/2005 - исправка,
83/2005 - исправка, 64/2007, 67/2007- исправка, 116/2008,
104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018), члана 9 став 3 чланова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 и 23. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС“, број
2/19), чланова 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23 и 26
Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере
компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима
(„Службени гласник РС“, број 30/2019) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
- број 112-01-297/2020-03 од 04.03.2020. године, у складу
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Апелационом јавном тужилаштву у Новом
Саду број А 81/19 од 18.03.2019. године са Правилником
о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду број А 81/19 од 06.06.2019. године,
Одлуке Апелационог јавног тужиоца у Новом Саду број А
178/2020. од 02.10.2020. године, Апелациони јавни тужилац у Новом Саду, оглашава

2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА УПИСНИЧАР
У АПЕЛАЦИОНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ
У НОВОМ САДУ

Посебна функционална компетенција за радно место уписничара - познавање релевантних прописа из делокруга
рада органа - Закон о државним службеницима, Правилник
о управи у јавном тужилаштву - проверава ће се вршити
писаним путем (тест) и усменим путем, разговором са кандидатом. Време за израду писаног задатка не може бити
дуже од једног сата, а време за припрему усменог задатка
не може бити дуже од 30 минута.

Нови Сад

I Орган у коме се попуњава радно место: Апелационо
јавно тужилаштво у Новом Саду, Нови Сад, Сутјеска 3
II Извршилачко радно место које се попуњава:

Уписничар у звању референт
1 извршилац
Опис посла: формира списе предмета, врши попис свих
достављених прилога и њихово лепљење, заводи и разводи предмете кроз одговарајући уписник, води одговарајуће
уписнике, помоћне књиге и именике, обрађује решене
предмете и доставља их на експедицију, улаже примљене
списе, поднеске и доставнице у предмете, лепи их и пописује, врши преглед и евидентирање комплетнираних предмета и доставља их заменику Апелационог јавног тужиоца
који поступа по предмету, обрађује решене предмете за
архиву и прати рокове чувања архивираних предмета и
по протеку рока за чување обавештава управитеља писарнице, доставља одлуке на експедицију, води евиденцију о
кретању предмета, износи предмете из рокова, разводи
решене предмете, врши фото-копирање списа, обавља и
друге послове по налогу управитења писарнице и секретара тужилаштва.
Услови: средња стручна спрема друштвеног, природног
или техничког смера у трајању од четири године, најмање
две године радног искуства у струци, положен државни
стучни испит и потребне компетенције за рад на овом радном месту.
III Место рада: Нови Сад, Сутјеска 3.
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у
којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са Комисијом. Кандидатима који учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се
путем писаног теста,
• дигитална писменост - провераваће се решавањем
задатaка - практичним радом на рачунару,
• пословна комуникација - провераваће се писменo путем
симулације.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ ако поседујете важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о
познавању рада на рачунару 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), достави-
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Посебна функционална компетенција за област рада - административни послови (канцеларијско пословање, методе и
технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података и методе вођења интерних и доставних
књига) - провера ће се вршити писаним путем (тест) и усменим путем, разговором са кандидатом. Време за израду писаног задатка не може бити дуже од једног сата, а време за
припрему усменог задатка не може бити дуже од 30 минута.
Посебна функционална компетенција за област рада писарнице у јавном тужилаштву - познавање прописа релевантних за надлежност и организацију јавног тужилаштва, поседовање знања и вештина потребних за рад на пословном
софтверу за управљање предметима - провера ће се вршити
писаним путем (тест) и усменим путем, разговором са кандидатом. Време за израду писаног задатка не може бити дуже
од једног сата, а време за припрему усменог задатка не може
бити дуже од 30 минута.

3. Провера понашајних компетенција: Након провере општих и посебних функционалних компетенција, спровешће се понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се од стране дипломираног психолог,
писаним путем - упитник.
Након пријема извештаја о резултатима провере понашајних компетенција, међу кандидатима који су испунили
мерила за проверу понашајних компетенција, приступа се
фази у којој се спроводи интервју са Комисијом.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Све наведене компетенције Комисија ће проверавати у року
од три месеца рачунајући од дана истека рока за подношење
пријава на оглас за јавни конкурс.
V Општи услови за запослење:
- да је учесник конкурса држављанин Републике Србије;
- да је учесник конкурса пунолетан;
- да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
- да учесник конкурса није осуђиван на казну завора од
најмање шест месеци (члан 45. став 1 Закона о државним
службеницима).
VI Образац пријаве за конкурс и докази који се прилажу: Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Апелационог
јавног тужилаштва у Новом Саду уз текст конкурса - www.
ns.ap.jt.rs или се може преузети у управи Апелационог јавног
тужилаштва у Новом Саду, Сутјеска 3. Образац пријаве мора
бити својеручно потписан.
Образац пријаве на конкурс у државном органу садржи:
податке о конкурсу; личне податке; адресу становања;
телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге
испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа; податак о знању рада на рачунару; податак о
знању страног језика; додатне едукације; радно искуство;
посебне услове; добровољно дату изјаву о припадности
националној мањини; посебне изјаве од значаја за учешће
у конкурсним поступцима у државним органима.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац 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 3 (три) дана
од пријема пријаве у Апелационом јавном тужилаштву у
Новом Саду, достављањем наведеног податка на начин
који је у пријави назначио за доставу обавештења.

VII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, спровешће се изборни поступак, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (адресе, бројеве телефона или имејл-адресе) које су навели у
својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних
функционалних компетенција, провера понашајних компетенција од стране дипломираног психолога, као и интервју
са Конкурсном комисијом, обавиће се у просторијама Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду, Сутјеска 3, на
5. спрату.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у
својим обрасцима пријаве.
VIII Остали докази које прилажу само кандидати
који су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
- биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фото-копија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фото-копија извода из матичне
књиге рођених;
- оригинал или оверена фото-копија дипломе или уверења
којом се потврђује стручна спрема наведена у условима за
радно место;
- оригинал или оверена фото-копија доказа о положеном
државном стручном испиту;
- оригинал или оверена фото-копија 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);
- оригинал или оверена фото-копија потврде да кандидату
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа издата од
стране државног органа у коме је учесник јавног конкурса
био у радном односу (или писмена изјава учесника јавног
конкурса);
- оригинал уверења да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране
надлежне полицијске управе, не старије од 6 месеци);
- сертификат или други докази о познавању рада на рачунару (уколико поседује исти);
- Образац 1 - изјава у којој се кандидат опредељује да ли
ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција или ће то орган учинити умето њега.
Напомена: Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), прописано је између осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту и уверење да кандидат није осуђиван
на казну затвора од најмање 6 месеци.
Потребно је да кандидат попуни изјаву која представља
саставни део образца пријаве на конкурс за радно место
којом се опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или
да ће то кандидат учинити сам. Наведене доказе кандидати
могу доставити уз пријаву сами, а све у циљу ефикаснијег и
бржег спровођења изборног поступка.
За све доказе који се прилажу у фото-копији, фото-копија
мора бити оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фото-копије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама. Фото-копије које
нису оверене код надлежних органа, неће се разматрати.
Сви докази прилажу се на српском језику, а уколико су на
страном језику, морају бити преведени на српски језик и
оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се доказује стручна спрема, а која је стечена у
иностранству, мора бити нострификована.
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IX Рок за подношење осталих доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре
интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од
(5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. У
случају да кандидати не доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу
достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду, Сутјеска
3, 21000 Нови Сад, са назнаком: „Јавни конкурс за попуну
извршилачког радног места уписаничар“.
X Трајање радног односа: За извршилачко радно место
уписничар, радни однос заснива се на неодређено време.

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ
ПОСЛОВА ИНСТИТУТА
У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

Трговина и услуге
CARE & REPAIR

21204 Сремска Каменица
Доктора Голдмана 4
тел. 021/4805-900

11070 Нови Београд, Ауто-пут за Загреб 41и
тел. 064/822-44-72

Возач
на одређено време 1 месец

Сервисер беле технике
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач путничког аутомобила, возачка дозвола Б и Ц категорије. Јављање кандидата на горе наведени број телефона. Рок за пријаву:
28.11.2020. године.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар, фригомеханичар, радно искуство 6 месеци, возачка дозвола Б
категорије. Пробни рад 6 месеци.

УЖИЦЕ

Сервисер беле технике
на одређено време до 6 месеци
3 извршиоца

XI Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Рок
за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање
- листу „Послови“.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
31260 Косјерић, Карађорђева 66

XII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве за конкурс: Апелационо јавно тужилаштво у
Новом Саду, Сутјеска 3, 21000 Нови Сад, са назнаком „Јавни
конкурс за попуну извршилачког радног места уписничар”.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар, фригомеханичар, радно искуство 6 месеци, возачка дозвола Б
категорије. Пробни рад 1 месец.

Директор
на мандатни период од четири године

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: posao@wecare.rs, у року
од 30 дана од дана објављивања огласа.

УСЛОВИ: пунолетно и пословно способно лице, држављанин РС, стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
радно искуство од 4 године и најмање две године искуства
на руководећим пословима, да није осуђивано на казну
затвора од најмање 6 месеци, познавање рада на рачунару,
активно знање страног језика који је обухваћен наставним
планом и програмом министарства надлежног за послове
просвете. Уз пријаву приложити: извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фото-копија), уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фото-копија), диплома о стеченом образовању (оригинал или оверена фото-копија), доказ о радном искуству
(потврда послодавца и фото-копија радне књижице), доказ
о радном искуству на руководећим пословима (одлуке о
именовању), уверење да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање 6 месеци, оверену фото-копију личне
карте (извод из читача), биографију са контакт подацима,
предлог програма рада и развоја туризма општине Косјерић
као саставни део конкурсне документације. Рок за пријаву
је 10 дана од дана објављивања конкурса на адресу Туристичке организације општине Косјерић, Карађорђева 66,
31260 Косјерић, са назнаком “Конкурс за избор директора”.

„ТЕЛЕОПТИК-ЖИРОСКОПИ“ ДОО

XIII Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу којима се
спроводи изборни поступак, објављује се на интернет презентацији Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду
према шифрама њихове пријаве. Изборни поступак спровешће се у просторијама Апелационог јавног тужилаштва у
Новом Саду, Сутјеска 3.
XIV Лица која су задужена за давање обавештења
о конкурсу, радним данима у периоду од 10.00 до
12.00 часова: Нада Бајић Тодоровић и Милена Каћански,
телефони: 021/4876-519 и 021/4876-515.
НАПОМЕНЕ: Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.ns.ap.jt.rs) и огласној табли Апелационог
јавног тужилаштва у Новом Саду, на порталу е-Управе,
на интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидат
без положеног државног стручног испита, прима се на рад,
под условом да тај испит положи у року од шест месеци од
дана заснивања радног односа сходно члану 102. Закона
о државним службеницима („Службени гласник РС“ број
број 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008,
104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018). Кандидати са положеним државним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији Апелационог јавног тужилаштва у
Новом Саду - www.ns.ap.jt.rs.
Обавештавју се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника
јавног конкурса.
Изборни поступак биће спроведен без дискриминације по
основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидеитета. Конкуренција се заснива
на квалитету и отворена је за све који испуњавају пропиане услове.
Државни службеник који се пријављује на 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 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.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао Апелациони јавни тужилац у Новом Саду.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ВАЉЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-853

Земун, Филипа Вишњића 31

Командир обезбеђења
Радник обезбеђења - портир
УСЛОВИ: Обавезно је да лице поседује лиценцу за рад у
обезбеђењу.

„PARADOX CONSULTING“ DOO
21000 Нови Сад, Футошки пут 10
тел. 021/6612-208
e-mail: nikolina.josipovic@paradox-consulting.rs

Оператер у корисничком сервису
са знањем немачког језика
20 извршилаца
УСЛОВИ: I-VII степен стручне спреме, немачки језик средњи
ниво или виши или конверзацијски ниво, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Рад у сменама.
Кандидати треба да се јаве на горе наведени број телефона или
имејл-адресу. Рок за пријаву: 25.11.2020. године.

„BONES GROUP“ DOO
11000 Београд, Булевар Пека Дапчевића 42

Пакер
2 извршиоца

Заменик правобраниоца Заједничког
правобранилаштва града Ваљева и
општина Лајковац, Љиг и Осечина
на период од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, рад на паковању козметичких производа, без обзира на радно искуство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на телефон: 011/39734147, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

УСЛОВИ: може бити изабрано лице које је држављанин
Републике Србије и које поред општих услова за рад у
државним органима треба да испуњава и следеће посебне услове: завршен правни факултет; положен правосудни испит; 3 године радног искуства у правној струци после
положеног правосудног испита. Пријава са доказима о
испуњавању општих и посебних услова конкурса подноси се Комисији за кадровска и административна питања и
радне односе Скупштине града Ваљева, Карађорђева 64,
Ваљево, са назнаком „За конкурс”.

11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 1
тел. 062/1509-140

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

„LAVANDER UNITED“ DOO

Продавац
на одређено време до 12 месеци
4 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, трговачка, економска,
пожељно познавање рада на рачунару.

Шивач - кројач
на одређено време до 12 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, шивач, кројач.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: sivanhj@yahoo.com до
29.11.2020. године.

Национална служба
за запошљавање
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9

Трговина и услуге / Медицина

РАДЊА ЗА ПРОМЕТ РОБЕ
НА ВЕЛИКО И МАЛО И ОТКУП
“САЈБИЈА”
18000 Ниш, Ивана Милутиновића 1
тел. 069/527-6928

Продавац
на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати се јављају на контакт телефон: 069/527-6928. Рок за
пријаву до: 25.11.2020. године.

BIO DESIGN
21000 Нови Сад, Мирослава Антића 7
тел. 063/564-692
e-mail: bio1@sbb.rs

Столар
на одређено време 1 месец
Опис послова: израда намештаја од масива и плочастог
материјала.
УСЛОВИ: II или III степен стручне спреме. Место рада:
Руменка, рад у сменама. Јављање кандидата на горе наведени телефон или имејл-адресу. Рок за пријаву: 26.11.2020.
године.

„GOMEX“ DOO
23000 Зрењанин, Милетићева 27а
тел. 062/601-128

Продавац-касир
на одређено време 1 месец
4 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме. Место рада:
Будисава, рад у сменама. Јављање кандидата на горе наведени број телефона. Рок за пријаву 4.11.2020. године.

СТР “КАЈА”
Ужице
тел. 060/7059-737

Продавац
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на образовни профил и радно искуство. Заинтересовани кандидати
треба да се јаве на контакт телефон: 060/7059-737, Владан
Марић. Конкурс је отворен до попуне.

ЕЛС ДОО БЕОГРАД
11000 Београд Палилула
Булевар деспота Стефана 115
тел. 064/8584-821
e-mail mvasic@elssec.rs

Службеник обезбеђења
на одређено време 24 месеца,
за рад у Врању
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен сви профили, IV степен сви профили,
лиценца ЛФ1 или ЛФ2, пожељно је радно искуство, радно
време 7,5 сати дневно (недељно 40 сати), рад у сменама,
директно упућивање кандидата према договореним терминима за разговор. Контакт телефон: 064/8584-831 (Васа
Алексов). Рок за пријављивање до 06.11.2020. године.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

Медицина

22400 Рума, Орловићева бб
тел. 022/479-365

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛАН - БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“
11320 Велика Плана, Милоша Великог 110
тел. 026/541-110, факс: 026/516-504
e-mail: dzvelikaplanas@gmail.com
www.dzvelikaplana.rs

Доктор стоматологије
Опис послова: доктор стоматологије брине о комплетном
здравственом стању уста и зуба становништва на свом
подручју, односно одређене категорије становништва,
утврђује здравствено стање уста и зуба и спроводи превенцију и лечење. За свој стручни рад лично је одговоран, а за извршавање послова и радних задатака одговара начелнику службе; превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица,
применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;
врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног
апарата зуба, меких ткива и постојања ортодонтских аномалија, бави се здравствено - васпитним радом; ради на
унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12
месеци после порођаја; упознаје пацијенте са дијагнозом
и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба
и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата
зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то
неопходно; упућује пацијенте на специјалистичко-консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите; контролише рад зубног асистента и протетског
техничара; збрињава хитна стања у области стоматологије; обавља послове поливалентне стоматологије за све
категорије становништва; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим
сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење
стоматолошке здравствене заштите.
УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018
- аутентично тумачење), кандидати треба да испуњавају
и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Др Милан - Бане
Ђорђевић“ Велика Плана; високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање пет година,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије. Као доказе о испуњености услова за радно место
доктора стоматологије, кандидати су дужни да доставе:
оверену фото-копију дипломе или оверену фото-копију
уверења о завршеном стоматолошком факултету; оверену
фото-копију уверења о положеном стручном испиту; оверену фото-копију лиценце издате од надлежног органа или
решење о упису у комору; фото-копију или очитану личну
карту (уколико је у питању лична карта са чипом); оверену
фото-копију уверења о држављанству; оверену фото-копију извода из матичне књиге рођених; кратку биографију,
адресу и контакт број телефона. Пријаве са кратком биографијом, адресом, адресом електронске поште, контакт
телефоном, овереним фото-копијама докумената којима се
доказује испуњеност услова конкурса и назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено време
за радно место доктора стоматологије“, предају се непосредно у просторијама Секретаријата ДЗ „Др Милан - Бане
Ђорђевић“ Велика Плана, или путем поште на горенаведену адресу. Лекарско уверење којим се доказује здравствена
способност без ограничења за рад на радном месту за које
је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде
примљен у радни однос. Рок за пријављивање на оглас
је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Одлука о избору ће бити донета у року
од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава,
објављена на огласној табли Дома здравља и прослеђена
кандидатима.

Национална служба
за запошљавање

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге
2 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати подносе:
пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном, оверену фото-копију дипломе. Пријаве на оглас предају се поштом или лично у Секретаријату ДЗ Рума, од 07
до 14 часова, радним данима или поштом на горенаведену
адресу са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем у радни
однос на неодређено време - спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге”, у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља
РС, огласној табли и интернет презентацији ДЗ Рума. Уз
потписану пријаву на оглас са кратком биографијом приложити доказе о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Коначну одлуку
о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос
доноси директор, у року који не може бити дужи од 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава кандидата. За
све информације обратити се на телефон: 022/479-365.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Лабораторијски техничар
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, лабораторијски техничар; уверење о положеном стручном испиту, лиценца; најмање 6 месеци радног искуства у звању
лабораторијског техничара; пробни рад 6 месеци. Пријаве
са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и
неовереним фото-копијама докумената 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.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51
тел. 026/240-725

Гинеколошко-акушерска сестра техничар
положен стручни испит, за рад у одсеку
породилишта Службе за гинекологију
и акушерство, на одређено време до
повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом уз назнаку: “Сагласан/
на сам да Општа болница ‚Свети Лука‘ Смедерево, обрађује
моје личне податке (адреса, ЈМБГ, бр. телефона, имејл, бр.
лиценце и друго у вези са реализацијом огласа на који се
јављам)“, оверену фото-копију дипломе о завршеном IV
степену стручне спреме, оверену фото-копију уверења о
положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису
у комору, фото-копију / очитану личну карту; ако поседује
радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Пријава и пропратна документација кандидатима који нису примљени се не враћа
и иста ће бити комисијски уништена по предвиђеној процедури, у циљу заштите података о личности садржаних у
тим документима. Рок за подношење пријава на конкурс је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама
писарници ОБ „Свети Лука” Смедерево или путем поште
на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас”,
са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има имејл-адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе
информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти, на одређено време
до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинске сестре-техничара. Пријаве са кратком биографијом, адресом,
контакт телефоном и неовереним фото-копијама докумената 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.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине
изабрани лекар за одрасле
4 извршиоца
УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине, пробни рад
6 месеци. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фото-копијама докумената
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.

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
11050 Београд, Олге Јовановић 11

Доктор стоматологије
Опис посла: дијагностикује и лечи болести зуба, применом принципа и процедура савремене стоматологије о
чему води прописану медицинску документацију; упознаје
пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља
дијагнозу, лечи каријес зуба и његове компликације, врши
екстракције зуба, када је то неопходно; упућује пацијенте
на специјалистичко-консултативне прегледе у установи
или на више нивое здравствене заштите; контролише рад
зубног асистента; збрињава хитна стања у области стоматологије; обавља послове поливалентне стоматологије
за све категорије становништва; учествује у унапређењу
квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља
консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите.
УСЛОВИ: стоматолошки факултет, VII степен стручне спреме; положен стручни испит; радно искуство - најмање 2
године рада у струци; основно познавање рада на рачунару. Рок за подношење пријавa је 8 дана од дана објављивања огласа, на сајту Националне службе за запошљавање
и у публикацији „Послови“, поштом или личном доставом
у архиву Дома здравља Звездара, Олге Јовановић 11, II
спрат, соба 208. Уз пријаву поднети доказе о испуњености
тражених услова. Тражени докази се предају у неовереним
фото-копијама и не враћају се кандидатима. Дом здравља
Звездара задржава право да поништи оглас уколико сматра
да ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове
за тражено радно место. Резултати огласа биће објављени
на интернет страници Дома здравља Звездара.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Медицинска сестра - техничар
у ургентним службама и реанимацији,
Амбуланта за тријажу и хитан пријем
дечје хирургије, Служба хитне и
амбулантне дечје хирургије
Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима,
Одељење пулмологије и алергологије
Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима,
Одељење хематологије
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или
општег смера; положен стручни испит; лиценца; најмање
6 месеци радног искуства на пословима медицинске сестре - техничара након положеног стручног испита. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе
следећа документа: кратку биографију; фото-копију личне
карте; фото-копију лиценце; фото-копију дипломе о завршеној школи; фото-копију дипломе о положеном стручном
испиту; фото-копију радне књижице или другог доказа о
радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски
уговори, потврда послодавца и сл.)
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно
искуство 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. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на
горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за
пријем медицинске сестре - техничара на неодређено време - 3 извршиоца“. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

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

Доктор медицине специјалиста
на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти за потребе
Одељења хематологије
УСЛОВИ: положен стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање најмање једног светског језика; лиценца;
пожељно је искуство у раду са педијатријском популацијом
у установама терцијарног нивоа здравствене заштите. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе
следећа документа: кратку биографију; фото-копију личне
карте; фото-копију дипломе о завршеној школи, фото-копију дипломе о положеном стручном испиту; фото-копију
уверења о положеном специјалистичком испиту; фото-копију лиценце; фото-копију радне књижице или другог
доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно
искуство 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. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем доктора медицине специјалисте на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти, Одељење
хематологије, на неодређено време - 1 извршилац”. Рок за
пријаву кандидата је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.

Посао се не чека,
посао се тражи

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДАРИНКА ЛУКИЋ“
15220 Коцељева, Немањина 8

Возач
у санитетском превозу
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: средње образовање - III/IV степен стручне спреме,
возачка дозвола Б категорије, посебна здравствена способност за професионалног возача, да није осуђиван и
да се против кандидата не води кривични поступак. Кандидати су обавезни да доставе: пријаву на оглас, краћу
личну и радну биографију (CV), диплому о завршеном
школовању, уверење о посебној здравственој способности за професионалног возача, фото-копију дозволе
за управљање Б категоријом возла, уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци), уверење
да се против канидата не води кривични поступак (не
старије од 6 месеци), доказ о радном искуству на радном месту професионалног возача, уколико га кандидат
поседује, у ком случају такви кандидати имају предност
у доношењу одлуке. Кандидати који су се јавили на оглас
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему. Уколико се документа достављају у виду фото-копије (изузев возачке дозволе), потребно је да буду оверена од
стране овлашћеног органа. Овера фото-копија не сме
бити старија од 6 месеци. Оглас је објављен и на вебсајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве
се могу поднети лично у ДЗ „Др Даринка Лукић“, сваког
радног дана од 7 до 15 часова или послати препорученом поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За
оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

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

Виши санитарни техничар, санитарноеколошки инжењер
у Одсеку за здравствене прегледе
запослених у објектима под санитарним
надзором Одељења за епидемиолошки
надзор Центра за контролу и превенцију
болести
Опис послова и радних задатака: Прикупља и обрађује
податке о болестима. Спроводи мере за спречавање
ширења заразних болести. Врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног
медицинског отпада. Врши упућивање радника на
обављање здравствених прегледа за одређене категорије запослених, других лица и клицоноша. Прикупља и
обрађује податке о кретању заразних болести на територији Републике Србије. Прикупља резултате лабораторијских потврђених случајева у оквиру надзора. Пружа
техничку помоћ у припреми стручно-методолошких препорука и у организовању едукација здравствених радника. Ради на пословима по потреби здравственог надзора посебних категорија становништва у амбуланти и на
терену, води евиденцију о корисницима, обавештава о
резултатима и заказује здравствене прегледе. Обавља и
друге послове и задатке по налогу шефа Одсека и шефа
Одељења.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковим студијама првог
степена (основне струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање две године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци у наведеном звању; знање рада на рачунару; организационе способности.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић - Батут”, 11000
Београд, Др Суботића 5, са назнаком: „За конкурс - виши
санитарни техничар / санитарно еколошки инжењер”. 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“ и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.
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Медицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима,
на одређено време по основу замене
привремено одсутног запосленог, пробни
рад од 3 месеца
Опис послова: спроводи здравствено-васпитни рад, обавља
општу и специјалну негу у рехабилитацији; обавља послове везане за личну хигијену и исхрану пацијената; спроводи прописану терапију и води медицинску документацију и
евиденцију; стара се о благовременом присуству пацијената на терапији по утврђеном распореду; учествује у пратњи
пацијента при транспорту у другу медицинску установу или
у другим организованим одласцима пацијената; обавља и
друге послове у оквиру своје струке у сменском раду и по
налогу главне сестре службе или болнице, као и начелника
службе или дежурног лекара.
УСЛОВИ: стручна спрема и услови за обављање послова:
средња медицинска школа, општи или педијатријски смер,
положен стручни испит, лиценца за рад, радно искуство 6
месеци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе
фото-копије: дипломе о завршеној школи, извода из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.),
уверење о положеном стручном испиту и лиценце за рад.
Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да
достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима, потврду да се против
лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
достављају се на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска
17а - Правна служба. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

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

Руководилац интерне ревизије
пробни рад 3 месеца
Опис послова: организује, руководи и прати извршење
послова интерне ревизије; припрема и подноси на одобравање директору нацрт повеље интерне ревизије,
стратешки и годишњи план интерне ревизије; надгледа
спровођење годишњег плана интерне ревизије и примену методологије интерне ревизије; одобрава планове обављања појединачних аранжмана интерне ревизије (услуга уверавања и саветодавних услуга); подноси
извештаје директору за послове које реализује у извештајном периоду; пружа стручну подршку запосленима у јединици интерне ревизије у процени области ризика; обавља
и даје упутства за обављање појединачних аранжмана
интерне ревизије; подноси извештаје о резултатима аранжмана интерне ревизије директору; врши анализу и оцену квалитета адекватности, поузданости и ефективности у
функционисању интерних контролних механизама; спроводи ревизорске процедуре, у складу са методологијом рада
интерне ревизије; прикупља законска и друга нормативна
акта везана за предмет ревизије; пружа стручну подршку у
процени области ризика; утврђује предмет интерне ревизије - услуге уверавања, развија критеријуме и анализира
доказе и документовање процеса и процедура субјекта
ревизије; утврђује садржај ревизорских програма и начин
извештавања у појединачним саветодавним услугама;
идентификује, обрађује и документује ревизорске налазе
и препоруке користећи независну процену области коју
је ревидирао; сачињава и доставља директору годишњи
извештај о раду интерне ревизије коришћењем упитника који припрема и објављује, на интернет презентацији
Министарства финансија, Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија; координира рад са екстерном ревизијом; стални професионални развој, укључујући
интерну и екстерну обуку и размену искустава; обавља и
друге послове по налогу директора.
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
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године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; радно искуство: најмање
седам година радног искуства у струци према пропису
којим се уређује интерна ревизија; испити: стручни испит у
складу са прописима који регулишу интерну ревизију у јавном сектору; додатна знања вештине и способности: добро
теоретско знање и вештина у примени принципа и праксе
интерне ревизије и рачуноводства, као и принципа и праксе руковођења; добро познавање Стандарда за професионалну праксу интерне ревизије и Етичког кодекса; познавање терминологије, концепта и праксе информационих
система за управљање; добро познавање политика, процедура и прописа из области коју покрива; вештине у прикупљању и анализи сложених података, процени информација и система и доношења логичних закључака; вештину
за планирање и управљање ревизорским пројектима, као и
сталоженост при суочавању са кратким роковима; вештину преговарања и решавања проблема; добро познавање
употребе рачунара и програма за обраду текста и табела,
као и осталих пословних софтвера за електронску комуникацију (e-mail), израду извештаја, бележака, сажетака
и анализа.; познавање енглескгог језика у организацијама
које имају ИПА јединицу; добро писано и вербално комуницирање и поседовање вештине излагања налаза и препорука; способност успостављања и одржавања складних
радних односа и рада у професионалном тиму. Уз молбу
приложити: биографију, фото-копију дипломе о завршеном
факултету, фото-копију уверења о положеном стручном
испиту и фото-копију држављанства. Доставити неоверене
фото-копије које се не враћају кандидатима.

Сарадник у интерној ревизији
пробни рад 3 месеца
Опис послова: учествује у обављању ревизије под надзором и у сегментима које му одреди овлашћени интерни
ревизор; учествује у изради нацрта извештаја у сегментима
за које је вршио тестирање документације и података; прикупља законска и друга нормативна акта везана за предмет ревизије и пружа техничку подршку у припреми појединачне интерне ревизије/саветодавних услуга; учествује
у спровођењу ревизорских процедура, у складу са методологијом рада интерне ревизије; учествује у припреми документације за израду анализа, извештаја и информација у
вези обављених ревизија; пружа стручну подршку у процени области ризика; сачињава периодичне извештаје и
доставља их непосредном руководиоцу; обавља разговоре, прегледа документацију, сачињава сажетке и израђује
радне папире; идентификује, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке користећи независну процену
области коју је ревидирао; развијање и одржавање добрих
односа са руководиоцима, запосленима; путем индивидуалних контаката и групних састанака; стални професионални развој, укључујући интерну и екстерну обуку и размену
искустава; обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца и директора.
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; најмање три године радног
искуства у струци према пропису којим се уређује интерна
ревизија; стручни испит у складу са прописима који регулишу интерну ревизију у јавном сектору; добро теоретско
знање и вештина у примени принципа и праксе интерне
ревизије и рачуноводства као и принципа и праксе руковођења; добро познавање Стандарда за професионалну
праксу интерне ревизије и Етичког кодекса; познавање
терминологије, концепта и праксе информационих система за управљање; добро познавање политика, процедура
и прописа из области коју покрива; вештине у прикупљању
и анализи сложених података, процени информација и система и доношења логичних закључака; добро познавање
употребе рачунара и програма за обраду текста и табела,
као и осталих пословних софтвера за електронску комуникацију (e-mail), израду извештаја, бележака, сажетака
и анализа; познавање енглеског језика у организацијама
које имају ИПА јединицу; добро писано и вербално комуницирање и поседовање вештине излагања налаза и препорука; способност успостављања и одржавања складних
радних односа и рада у професионалном тиму. Уз молбу
приложити: биографију, фото-копију дипломе о завршеном
факултету, фото-копију уверења о положеном стручном
испиту и фото-копију држављанства. Доставити неоверене
фото-копије, које се не враћају кандидатима.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
пробни рад 3 месеца

Опис послова: израђује процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК); прати стање, спроводи стручне
анализе, испитује информације, анализира акте и припрема извештаје о финансијским и рачуноводственим питањима из области делокруга рада; припрема податке за израду
општих и појединачних аката; прикупља и обраћује податке за израду извештаја, анализа и финансијских прегледа;
пружа саветодавне услуге које се састоје од савета, смерница, обуке, помоћи, или других услуга у циљу повећања
вредности и побољшања процеса управљања ДЗП; на
основу објективног прегледа доказа обезбеђује уверавање о адекватности и функционисању постојећих процеса
управљања ризиком контроле и управљања организацијом
и да ли ови процеси функционишу на предвичен начин и
омогућују остваривање циљева ДЗП; учествује у изради
нацрта извештаја у сегментима за које је вршио тестирање
документације и података; учествује у припреми документације за израду анализа, извештаја и информација у вези
обављених ревизија; даје савете када се уводе нови системи, процедуре и задаци; врши успостављање сарадње
са интерном ревизијом; обавља остале задатке из домена своје струке неопходне да би се остварила сигурност у
погледу функционисања система финансијског управљања
и контроле (ФУК); прати прописе из економске области и
друге прописе из домена рада одељења; обавља и друге послове из домена своје струке по налогу непосредног
руководиоца.
УСЛОВИ: високо образовање економске струке: на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова,
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
до четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење);
најмање три године радног искуства. Уз молбу приложити: биографију, фото-копију дипломе о завршеном факултету и фото-копију држављанства. Доставити неоверене
фото-копије, које се не враћају кандидатима.

Виши физиотерапеут
пробни рад 3 месеца
Опис послова: спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације
(хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога доктора
медицине специјалисте за област физикалне медицине
и рехабилитације и о томе води прописану медицинску
документацију; надзире и контролише рад физиотерапеута; надзире рад помоћног особља у вези хигијене просторија за физикалну терапију, опреме, медицинске одеће и
сл.; спроводи континуирани надзор процеса статистичког
извештавања; учи и мотивише пацијента да се правилно
служи помагалима; прати пацијентово стање и напредак;
прилагођава програм физиотерапије у складу са напретком
пацијентовог стања; подстиче и подучава пацијента за
самостално извођење вежби; врши процену обима покрета; мери обим и дужину екстремитета; врши остала антропометријска мерења; врши процену држања, хода, физичких активности са аспекта могућности, издржљивости,
координације; експоненцијалне струје, магнетотерапија,
галванизација и електрофореза лекова, дијадинамичне интерферентне струје, УЗ, сонофореза, ИР, УВ зраци,
вибрациона масажа, активно потпомогнуте и пасивне вежбе у оквиру кинезитерапијског третмана; корективне вежбе
деформитета кичменог стуба и стопала код деце; третман
посттрауматских стања, третман централних и периферних
неуролошких лезија, респираторне вежбе, јачање абдоминалне и паравертебалне мускулатуре, терапија парафином, крио терапија; процењује равнотежу у свим положајима (квалитет, реакција равнотеже); врши процену стања
и развоја моторике; користи специјалне тестове намењене
посебним патолошким стањима, скупинама, итд.; прави
адекватан терапијски програм, поштује контраиндикације
и елементе дозирања, а у складу са општим физијатријским планом лечења; контролише стање пацијента и свој
програм уз допуну и корекцију; учествује у тиму за оспособљавање пацијента и за оцену радне способности; води
стручну документацију о пацијенту, обавља административне послове у свом домену рада, фактурише здравствене
услуге које пружа; обавља и друге послове из домена своје
струке по налогу непосредног руководиоца; за свој рад
одговоран је одговорном физиотерапеуту, непосредном
руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке: на основним студијама првог степена (струковне/академске) по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, физиотерапеутски смер; на основним
студијама у трајању од најмање две године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, физиотерапеутски смер; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању вишег,
односно струковног физиотерапеута; познавање рада на
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рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).
Уз молбу приложити: биографију, фото-копију дипломе
о завршеном факултету, фото-копију уверења о положеном стручном испиту, фото-копију лиценце и фото-копију
држављанства. Доставити неоверене фото-копије, које се
не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез
Данилова 16, IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за
које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на
огласној табли - IV спрат.

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

Оглас објављен 07.10.2020. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: лабораторијски техничар, са скраћеним радним временом,
за рад у Служби за лабораторијску делатност.

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА
34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1
тел. 034/6841-130, локал 113
e-mail: dzbatocina@mts.rs

Домар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, да је кандидат пунолетан. Потребна документа: биографија; фото-копија личне
карте; оверена фото-копија дипломе о стручној спреми;
оригинал или оверена фото-копија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фото-копија уверења
о држављанству; лична радна дозвола (уколико је кандидат страни држављанин). Оригинали извода из матичне
књиге рођених и уверења о држављанству или оригинали
чије се фото-копије оверавају не смеју бити старији од 6
месеци. Оверена фото-копија дипломе о стручној спреми
не сме бити старија од 6 месеци. Изабрани кандидат је
обавезан да приликом заснивања радног односа достави
уверење о здравственој способности. Пријаве у затвореној коверти послати или доставити лично на горенаведену адресу, са обавезном назнаком: „Пријава на конкурс
за заснивање радног односа за радно место домар”. На
полеђини коверте обавезно написати име и презиме кандидата. Све додатне информације се могу добити на телефон: 034/6841-130 локал 113 или путем мејла: dzbatocina@
mts.rs и dzbatocina@dzbatocina.rs. Трајање огласа: 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Психолог
на осталим болничким одељењима,
за рад у Служби за психијатрију, на
одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог за време мировања
радног односа
УСЛОВИ: филозофски факултет, основне или мастер академске студије, одсек за психологију, VII/1 степен, стручни
испит, у складу са законом. Кандидати подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фото-копију дипломе, фото-копију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
фото-копију извода из матичне књиге венчаних (уколико
су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
оверену фото-копију уверења о положеном стручном испиту, у складу са законом. Опис послова: према Правилнику
о организацији и систематизацији послова Опште болнице
Крушевац. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа
дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена
документа у остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са
назнаком „За оглас“ и називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на наведену адресу.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Куварица
на одређено време због замене радника
на боловању преко 30 дана
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. Посебни услови: III или IV степен стручне спреме. Кандидати су
обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: оверен
препис или фото-копију дипломе о завршеној средњој школи; потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном
искуству у струци на пословима припреме хране (фото-копија радне књижице или потврда послодавца); биографију
са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос“. Пријаве са
непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон: 018/804-215
и 018/804-211.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти, на одређено време због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: 1) Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају
и следеће посебне услове: средње образовање у трајању
од четири године - медицинска школа, медицинска сестра
- техничар, стручни испит; лиценца и решење о упису у
комору; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању. Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном средњом медицинском школом, медицинска сестра- техничар у амбуланти.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце и
решења о упису у комору, фото-копију радне књижице
уколико кандидат има радни стаж 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 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 кандидат који буде изабран пре пријема 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 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 ОБ Петровац на
Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати у затвореним
ковертама на горенаведену адресу или доставити лично у
Правну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене
пријаве и непотпуна документација неће бити узети у разматрање при избору кандидата.

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

Лабораторијски техничар у дијагностици
за потребе Одељења за клиничко/
биохемијску дијагностику, Одсек у Дому
здравља Ваљево, на одређено време до
шест месеци, ради обезбеђења услова у
погледу кадра за обављање здравствене
делатности
УСЛОВИ: IVстепен стручне спреме, завршена медицинска
школа лабораторијски смер; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом
и контакт подацима; фото-копију дипломе о стеченом

образовању одговарајућег профила; фото-копију уверења
о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве
са документацијом доставити на адресу: Општа болница
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове
________ (навести тачан профил за који кандидат подноси
пријаву)“.

Радник обезбеђења
без оружја, за потребе Одсека за ППЗ/
противпожарну заштиту, ФТО/физичкотехничко обезбеђење и телефонску
комуникацију у Служби за техничке и
помоћне послове, на одређено време до
шест месеци, ради обезбеђења услова у
погледу кадра за обављање здравствене
делатности
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, средње образовање; положен стручни испит из области ППЗ; лиценца
за вршење основних послова службеника обезбеђења
- без оружја. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас
са кратком биографијом и контакт подацима; фото-копију дипломе о завршеној средњој школи; фото-копију уверења о положеном стручном испиту из области
ППЗ;фото-копија лиценце за вршење основних послова
службеника обезбеђења-без оружја, издате од надлежног органа; уверење да кандидат није осуђиван(издаје
надлежна ПУ МУП-а, не старије од шест месеци; уверење
да се против кандидата не води истрага и кривични поступак(издаје надлежни суд), не старије од шест месеци.
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са
назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Радник обезбеђења
без оружја, за потребе Одсека за ППЗ/
противпожарну заштиту, ФТО/физичкотехничко обезбеђење и телефонску
комуникацију у Служби за техничке и
помоћне послове, на одређено време,
ради замене запосленог, до повратка са
боловања
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, средње образовање; положен стручни испит из области ППЗ; лиценца
за вршење основних послова службеника обезбеђења
- без оружја. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас
са кратком биографијом и контакт подацима; фото-копију дипломе о завршеној средњој школи; фото-копију уверења о положеном стручном испиту из области
ППЗ;фото-копија лиценце за вршење основних послова
службеника обезбеђења-без оружја, издате од надлежног органа; уверење да кандидат није осуђиван(издаје
надлежна ПУ МУП-а, не старије од шест месеци; уверење
да се против кандидата не води истрага и кривични поступак(издаје надлежни суд), не старије од шест месеци.
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

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

Портир
на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема (туристички техничар,
техничар заштите од пожара, матурант гимназије), IV степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати уз пријаву
подносе следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију личне карте, кратку биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Спремач/спремачица
у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
од 6 месеци, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказе
о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: 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 пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим
и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у
затвореним ковертама, путем поште на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, Насеље
Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас
за спремача“ или лично у просторијама болнице.

Спремач/спремачица
у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
од 2 месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказе
о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: 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 пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим
и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у
затвореним ковертама путем поште на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, Насеље
Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену: „Пријава на оглас
за спремача“ или лично у просторијама болнице.

Домар/мајстор одржавања
на одређено време од 6 месеци, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средње образовање или изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима положен стручни испити за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници). Као доказе о
испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи или оверено сведочанство о завршеној основној школи, доказ о положеном стручном испиту
за рад са судовима под притиском, очитану личну карту.
Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију
сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон:
018/830-927. Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама путем поште на адресу: Специјална болница
за плућне болести „Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб,
18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас за ложача“
или лично у просторијама болнице.

Помоћни радник
за рад у ложионици, на одређено време
од 6 месеци, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: НК радник, основно образовање. Као доказе о
испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом, оверену фотокопију сведочанста о
завршеној основној школи, очитану личну карту. Пријаве
кандидата које не садрже тражену документацију сматраће
се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим
и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у
затвореним ковертама путем поште на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, Насеље
Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас
за помоћног радника“ или лично у просторијама болнице.

Национална служба
за запошљавање
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Здравство и социјална заштита
СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО - КРАЉЕВО
ДОМ ПУН ЉУБАВИ ЗА СВАКО ДЕТЕ
Пре 15 година, захваљујући међународној организацији
„СОС Дечија села“, у Краљеву су постављени темељи за
изградњу 14 кућа за СОС хранитељске породице које
брину о деци без родитељског старања. Тако је наше
„СОС Дечије село“ - Краљево почело свој живот, водећи
се мисијом да свако дете има право на дом пун љубави.
До данас, код нас је одрасло и осамосталило се преко
165 деце из целе Србије. Тренутно имамо 75 деце о којима брине 14 СОС мама/хранитељица и један родитељски
пар.
Наш концепт бриге о деци без родитељског старања
јединствен је и по томе што се деца не раздвајају од биолошких сестара и браће и што се за свако дете прави и
спроводи индивидуални план развоја. СОС породице
имају свакодневну интензивну подршку стручног тима
„СОС Дечијег села“.
У оквиру „СОС Дечијег села“ - Краљево, а за Заједницу
младих, тражимо одговарајућег кандидата за позицију

Едукатор
локација: Краљево
Кључне одговорности:
• организује и реализује програме, мере и активности за
подршку младима у организацији свакодневног живота,
образовању, стицању животних вештина, слободном времену, процесу осамостаљивања, запошљавању и стамбеном збрињавању;
• реализује мере и подршку у припреми младих за повратак
у биолошку породицу или осамостаљивање;
• сарађује са потенцијалним послодавцима, организацијама
и институцијама из области образовања, културе и спорта;
• одржава контакте и сарађује са упутним центрима за
социјални рад, другим установама и биолошким сродницима младих;
• организује мере и активности подршке младима који
имају развојне проблеме или тешкоће у социјалном понашању и проблеме у школи /индивидуални или групни рад/;
• организује и лично учествује у пружању помоћи младима у избору занимања и професионалном оспособљавању,
а према интересовању и специфичним способностима
усмерава их на одређене слободне активности, организује
слободне актиности младих у оквиру и ван Заједнице младих, контактира и организује сарадњу са спортским, културно-уметничким и другим клубовима и организацијама;
• сарађује са наставницима и стручном службом школа и
факултета;
• ради са младима на циљу усклађивања односа, јачању
припадности, доношењу одлука, на развоју комуникације
у Заједници младих, као и на развијању одговорности за
сопствено понашање.
Компетенције:
• изражено комуникативна особа, мотивисана за рад са
младима,
• развијене социјалне вештине и сензитивисаност за рад
са децом,
• способност аналитичког размишљања и одређивања приоритета,
• тимски рад и развијене организационе вештине,
• одговорност и доследност у раду,
• спремност за рад у атмосфери која промовише и примењује високо профилисане хуманитарне принципе, са
посебним акцентом на заштиту права и достојанства детета.
Квалификације: високо образовање (из области социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије, дефектологије или специјалне педагогије); лиценца за обављање
послова у складу са законом којим се уређује социјална
заштита; знање рада на рачунару; најмање 1 година радног искуства у струци; возачка дозвола Б категорије (активан возач).
Заинтересовани кандидати могу своју пријаву
послати на: karijera@sos-decijasela.rs.
Биће контактирани само кандидати
који уђу у ужи избор.
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СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО - КРАЉЕВО
ДОМ ПУН ЉУБАВИ ЗА СВАКО ДЕТЕ
Пре 15 година, захваљујући међународној организацији
„СОС Дечија села“, у Краљеву су постављени темељи за
изградњу 14 кућа за СОС хранитељске породице које брину
о деци без родитељског старања. Тако је наше „СОС Дечије
село“ - Краљево почело свој живот, водећи се мисијом да
свако дете има право на дом пун љубави. До данас, код
нас је одрасло и осамосталило се преко 165 деце из целе
Србије. Тренутно имамо 75 деце о којима брине 14 СОС
мама/хранитељица и један родитељски пар.
Наш концепт бриге о деци без родитељског старања јединствен је и по томе што се деца не раздвајају од биолошких
сестара и браће, и што се за свако дете прави и спроводи индивидуални план развоја. СОС породице имају свакодневну интензивну подршку стручног тима „СОС Дечијег
села“.
У оквиру „СОС Дечијег села“ - Краљево тражимо
одговарајућег кандидата за позицију

СОС породични асистент
локација: Краљево
Кључне одговорности:
• изграђује и негује стабилан однос са децом у свакој СОС
породици;
• развија и негује породичну атмосферу са свим сферама
породичног живота;
• помаже СОС родитељу/хранитељу да утиче на формирање културе живљења и становања, естетско, морално и
радно васпитање деце, систематски развија радне хигијенске и културне навике код деце;
• реализује предвиђени распоред дневних активности
у породици, одговорна је за уредност деце посебно при
одласку у вртић, школу или код лекара;
• помаже деци у учењу, а за децу предшколског узраста
организује активности: читање прича, причање бајки,
учење песмица, и друге игре, организује и прати децу на
друге активности, у кући и ван куће, на излетима, летовањима, зимовањима и слично;
• помаже СОС родитељу/хранитељу да обавља послове
хигијене у кући: одржавање санитарног чвора, кухиње,
постељине, завеса, подних облога и осталог простора у
кући, учествује у месечном генералном чишћењу куће,
припрема оброке;
• евидентира кварове, ломове и друге потребе настале у
време њеног рада у кући, одговорно се односи према средствима за рад и намештају и примењује прописане мере
заштите на раду, противпожарне заштите и друге мере
безбедности.
Компетенције:
• комуникативна особа са развијеним социјалним вештинама, мотивисана за рад са децом;
• одговорност и доследност у раду;
• спремност за рад у атмосфери која промовише и примењује високо профилисане хуманитарне принципе, са
посебним акцентом на заштиту права и достојанства детета.
Квалификације:
• средње образовање у трајању од најмање 2 године,
• пожељно искуство у раду са децом.
Заинтересовани кандидати могу своју пријаву
послати на: karijera@sos-decijasela.rs.
Биће контактирани само кандидати
који уђу у ужи избор.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ
ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ
„ЈЕЛА ДОМ“
11160 Београд, Михаила Булгакова 38
тел. 011/7423-663
e-mail: ustanova.jeladom@gmail.com

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 3 месеца, место
рада Сурчин
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег занимања, положен стручни испит, пробни рад у трајању од
месец дана. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Контакт телефон за додатне информације:
011/7423-663.

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

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Бајлонијева 121
тел. 012/280-125

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин
Републике Србије који је стекао високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких и андрагошких и
социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник и најмање 5 година радног искуства
у струци. Уз пријаву на конкурс потписану својеручно и
биографију кандидата са наводима о досадашњем радном
искуству, приложити у оригиналу или овереној фотокопији: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, оверену фото-копију радне књижице, уверење да
кандидат није осуђиван, уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да није поднет
захтев за спровођење истраге или одређених истражних
радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог
за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности, диплому о стеченој стручној спреми, потврду
о радном стажу, доказ о општој здравственој способности и
програм рада за мандатни период. Рок за пријаву је 15 дана
и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на горе
наведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора“.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ИРИГ
22400 Ириг, Николе Тесле 4
тел. 022/2-462-750
e-mail: irig.pcsr@minrzs.gov.rs

Директор
на мандатни период четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које
је држављанин Републике Србије и које је стекло високо
образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године, на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године и одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких,
педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник, знање
рада на рачунару, знање страног језика и најмање пет
година радног искуства у струци, у складу са прописима
којима се уређује област социјалне заштите; организационе вештине, комуникационе вештине, вештине презентације; да лице није осуђивано за кривична дела из групе
кривичних дела против живота и тела, против слобода и
права човека и грађанина, против права по основу рада,
против части и угледа, против полне слободе, против
брака и породице, против службене дужности, као и против уставног уређења и безбедности Републике Србије.
Поред општих услова за заснивање радног односа кандидат за директора уз прописану документацију (биографија, извод из МКР, уверење о држављанству, диплома о
стеченом образовању, уверење о радном искуству, уверење да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак односно да није стављен захтев за спровођење истарге или одређених истаржних радњи, да није
подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична
дела за које се гоњење предузима по службеној дужности), којом доказује да испуњава услове, подноси програм
рада за мандатни период на који се именује. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са потребном документацијом и назнаком „За конкурс за
именовање директора“ подносе се Управном одбору Центра за социјални рад општине Ириг, Николе Тесле 4.

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

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„СВЕТИ САВА“ У НИШУ
18000 Ниш, Светозара Марковића 41

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин
Републике Србије, који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских,
психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких
наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и да има најмање пет година радног искуства у струци,
поседује организаторске способности, ако се против њега
не води кривични поступак, односно ако није осуђиван
за кривично дело које га чини неподобним за обављање
функције директора Центра. Мандат директора Центра
за социјални рад траје четири године и исто лице може
бити поново именовано за директора. Директора Центра
за социјални рад именује Скуштина града Ниша, на основу конкурса, по прибављеном мишљењу Управног одбора Центра за социјални рад и сагласности министарства
надлежног за социјалну заштиту, под условима, на начин
и по поступку прописаним Законом и Статутом. Кандидат
за директора Центра за социјални рад, уз прописану конкурсну документацију, подноси Програм рада за мандатни период на који се врши избор, кога разматра Управни
одбор Центра за социјални рад у изборном поступку, ради
давања мишљења за именовање директора. Изборни
поступак спроводи Управни одбор Центра за социјални
рад и у том поступку разматра приспеле пријаве, сачињава
листу кандидата који су испунили прописане услове и доставља је, заједно са својим мишљењем, надлежном органу
јединице локалне самоуправе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
достави: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС, доказ о стеченом високом образовању на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких и андрагошких и
социолошких наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник, доказ о радном искуству у струци, уверење да се против њега не води кривични поступак и уверење да није осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за обављање функције директора Центра, програм
рада за мандатни период. Кандидат је дужан да достави
доказе о испуњености прописаних услова у изворнику
(оригиналу) или у овереном препису. Рок за подношење
пријава кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу:
Центар за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу, Светозара
Марковића 41, 18000 Ниш, са назнаком: Пријава на конкурс
за директора Центра за социјални рад „Свети Сава” у Нишу.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„КОВАЧИЦА“
Ковачица, Чапловичова 17

Стручни радник на услугама у заједници
(координатор службе помоћи у кући)
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије,
који је стекао звање дипл. социјалног радника, психолога,
педагога, затим специјалног педагога, андрагога, дефектолога; неопходан услов је знање рада на рачунару и најмање
једна година радног искуства у струци, у складу са прописима којима се уређује област социјалне заштите. Кандидати
уз пријаву достављају: пријаву, својеручно потписану, са
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
оригинал или оверену фото-копију уверења о држављанству; оригинал или оверену фото-копију извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверену фото-копију доказа о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена
фото-копија дипломе); доказ о радном искуству (оверена
фото-копија радне књижице); сертификат о успешно завршеној обуци по акредитованом програму за пружање конкретне услуге у заједници; лиценца за обављање послова,
у складу са законом којим се уређује социјална заштита
и прописима донетим на основу закона; уверење да кандидат није осуђиван; уверење да се против кандидата не
води кривични поступак, односно да није поднет захтев за
спровођење истраге или одређених истражних радњи, да
није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривич-

на дела за која се гоњење предузима по службеној дужности. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном
документацијом доставити на адресу: Центар за социјални
рад „Ковачица“, Ковачица, Чапловичова 17, са назнаком:
За јавни конкурс за запошљавање на неодређено време стручног радника на услугама у заједници у Центру за
социјални рад „Ковачица” - Ковачица. Овај јавни конкурс
је објављен и на огласној табли Центра за социјални рад
„Ковачица” - Ковачица. Све додатне информације могу се
добити на телефон: 013/661-041.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„КОВАЧИЦА“
Ковачица, Чапловичова 17

Сарадник на услугама у заједници
(геронтодомаћица-неговатељица)
2 извршиоца
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије,
који је стекао средње образовање и има најмање шест
месеци радног искуства у складу са прописима којима се
уређује област социјалне заштите. Кандидати уз пријаву
достављају: пријаву, својеручно потписану, са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или
оверену фото-копију уверења о држављанству; оригинал
или оверену фото-копију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фото-копију доказа о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фото-копија дипломе); доказ о радном искуству; сертификат о
успешно завршеној обуци по акредитованом програму за
рад на тим пословима; уверење да кандидат није осуђиван;
уверење да се против кандидата не води кривични поступак, односно да није поднет захтев за спровођење истраге или одређених истражних радњи, да није подигнута
оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која
се гоњење предузима по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње тећи наредног дана од
дана оглашавања јавног конкурса у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Центар за социјални рад „Ковачица“, Ковачица, Чапловичова 17, са назнаком: За јавни конкурс за запошљавање
на неодређено време сарадника на услугама у заједници у
Центру за социјални рад „Ковачица” - Ковачица”. Јавни конкурс је објављен и на огласној табли Центра за социјални
рад „Ковачица” - Ковачица. Све додатне информације могу
се добити на телефон: 013/661-041.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА
ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ И
ДНЕВНИМ ЦЕНТРОМ ЗА
СМЕШТАЈ СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА
23330 Нови Кнежевац, Светог Саве 1
тел. 0230/81-822

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених
законом за пријем у радни однос треба да испуњава и следеће посебне услове: да је пунолетан држављанин Републике Србије; да је стекао високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив дипломирани социјални радник и
да има најмање 5 година радног искуства у струци; да није
правоснажно осуђен за кривично дело из групе кривичних
дела против живота и тела, против слобода и права човека
и грађанина, против права по основу рада, против части и
угледа, против полне слободе, против брака и породице,
против службене дужности, као и против уставног уређења
и безбедности Републике Србије. Уз доказе о испуњености
услова из конкурса кандидат је дужан да поднесе и Програм рада за мандатни период који разматра Управни
одбор Центра у поступку давања мишљења за именовање
директора.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања конкурса у средствима јавног информисања. Пријаве слати на адресу: Центар за социјални рад
са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац, Светог Саве 1, телефон:
0230/81-822.
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПРИШТИНА, К. ПОЉЕ, ОБИЛИЋ,
ЛИПЉАН

Индустрија и грађевинарство

38205 Грачаница, Патријаха Павла бб

„MARKO TRANS CARGO“
ДОО ПЈ КРАГУЈЕВАЦ

Оглас објављен 28.10.2020. године, у публикацији
„Послови“ број 905, исправља се тако што се додаје:
Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да
тече наредног дана од дана оглашавања. У осталом
делу оглас је непромењен.

Грађевински техничар нискоградње
2 извршиоца

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
21235 Темерин, Новосадска 403

Стручни радник на пословима
социјалног рада
УСЛОВИ: држављанин Републике Србије који је стекао
високо образовање: на студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; изузетно: на студијама првог степена по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године и високо образовање у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године и радним искуством на тим
пословима стеченим до дана ступања на снагу ове уредбе.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: пријаву, својеручно потписану, са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству; оригинал или оверену фото-копију уверења
о држављанству; оригинал или оверену фото-копију извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фото-копију доказа о одговарајућој стручној спреми (оригинал или
фото-копија дипломе); доказ о радном искуству - најмање
годину дана радног искуства у струци; уверење да кандидат
није осуђиван; уверење да се против кандидата не води кривични поступак, односно да није поднет захтев за спровођење
истраге или одређених истражних радњи, да није подигнута
оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се
гоњење преузима по службеној дужности. Лекарско уверење
о општој здравственој способности прилаже се по одабиру
кандидата. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 (осам)
дана и почиње наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са потребном документацијом
доставити на горе наведену адресу, са назнаком: „За јавни
конкурс за пријем радника на пословима социјалног рада“.

Крагујевац
тел. 065/8400-901
e-mail: office@markotc.com

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар
нискоградње; возачка дозвола Б категорије; рад на рачунару (Word, Excel, Интернет); енглески језик почетни ниво;
потребно радно искуство минимум 12 месеци.

Дипломирани инжењер грађевинарства нискоградња
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер
грађевинарства - нискоградња; дозвола Б категорије; рад
на рачунару (Word, Excel, Интернет); енглески језик почетни
ниво; обавезно радно искуство минимум 12 месеци.

Дипломирани инжењер грађевинарства хидроградња
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер
грађевинарства- хидроградња; дозвола Б категорије; рад на
рачунару (Word, Excel, Интернет); енглески језик почетни
ниво; обавезно радно искуство минимум 12 месеци.
ОСТАЛО: Кандидати своју радну биографију могу доставити на имејл-адресу: office@markotc.com, могу да се
јаве лично у просторије послодавца, адреса у Крагујевцу,
Саве Ковачевића бб или на контакт телефон: 065/8400901, сваког радног дана од 08 до 16 часова, најкасније до
26.11.2020. године.

„MARKO TRANS CARGO“
ДОО ПЈ КРАГУЈЕВАЦ
Крагујевац
тел. 065/8400-901
e-mail: office@markotc.com

Дипломирани машински инжењер
Опис посла: послови одржавања возног парка.
УСЛОВИ: VII ниво квалификације, дипломирани машински инжењер; пожељно радно искуство; возачка дозвола Б категорије; рад на рачунару (Word, Excel, Интернет).
Заинтересовани кандидати своју радну биографију могу
доставити на имејл-адресу: office@markotc.com, могу да се
јаве лично у просторије послодавца, адреса у Крагујевцу,
Саве Ковачевића 58А или на контакт телефон: 065/8400901, сваког радног дана од 08 до 16 часова, најкасније до
26.11.2020. године.

„АРТ МЕТАЛ СЛАВИЈАУНИВЕРЗАЛ“
ДОО
21000 Нови Сад, Јована Цвијића 35
тел. 021/522-176, 063/526-821

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, возачка дозвола
Б категорије. Кандидати треба да се јаве на горе наведене
бројеве телефона. Рок за пријаву 07.12.2020. године.

„МОДУЛОР“ ДОО

Молер
на одређено време од 24 месеца, место
рада: Београд, Нови Сад, Сремска
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар
10 извршилаца
Гипсар
на одређено време од 24 месеца, место
рада: Београд, Нови Сад, Сремска
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар
10 извршилаца
Помоћни грађевински радник
на одређено време од 24 месеца, место
рада: Београд, Нови Сад, Сремска
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар
20 извршилаца
Фасадер
на одређено време од 24 месеца, место
рада: Београд, Нови Сад, Сремска
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар
10 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним пословима, изузев за помоћног радника на грађевини - 1 година;
теренски рад, обезбеђен смештај, радна места са повећаним ризиком. Конкурс је отворен до попуне радних места.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горе наведени број телефона или на имејл-адресу, особа за контакт:
Jелена Јелача.

„ЛУКАЗ ГРАДЊА“ ДОО
Београд, Јована Рајића 5ц
тел. 060/444-6082
e-mail: lukazgradnjadoo@gmail.com

Тесар
10 извршилаца
Армирач
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на образовање и радно искуство.
Конкурс је отворен до попуне радних места. Обезбеђен
смештај. Заинтересовани кандидати могу контактирати послодавца путем телефона, особа за контакт: Весна
Арсић.

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

Бравар
на одређено време од 24 месеца, место
рада: Београд, Нови Сад, Сремска
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар
10 извршилаца
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Монтажер
на одређено време од 24 месеца, место
рада: Београд, Нови Сад, Сремска
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар
15 извршилаца

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОПЛАН“

Земун
Београд, Николаја Салтикова 61
тел. 060/666-8219
e-mail: jjelaca@modulor.eco
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Тесар
на одређено време од 24 месеца, место
рада: Београд, Нови Сад, Сремска
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар
15 извршилаца

Зидар
10 извршилаца

Помоћник бравара

Посао се не чека, посао се тражи

Зидар
на одређено време од 24 месеца, место
рада: Београд, Нови Сад, Сремска
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар
15 извршилаца

Керамичар
на одређено време од 24 месеца, место
рада: Београд, Нови Сад, Сремска
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар
10 извршилаца

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. Теренски рад, послодавац сноси трошкове превоза до 50 км
удаљености од Чачка. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на контакт телефоне послодавца.
Лице за контакт: Милан Петронијевић.
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АГЕНЦИЈА
GEOGIS & MAP

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

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

LEONI WIRING SYSTEM
SOUTHEAST DOO
36000 Краљево, Јована Дерока 4а

Радник у производњи каблова
ПЈ Краљево, на одређено време
до 3 месеца
34 извршиоца (особе са инвалидитетом)
Главни задаци и одговорности: израда кабловског снопа у
складу са радним инструкцијама; монтажа црева; уградња
жице; монтажа полупроизвода; уградња компоненти/делова; монтажа кабла у складу са захтевима купца уз поштовање високих стандарда квалитета; снабдевање радних
места компонентама; визуелна контрола након завршетка
рада; правилно паковање кабловског система.
УСЛОВИ: незавршена основна школа, од I до IV степена
стручне спреме; искуство у струци није неопходно. Уколико сте заинтересовани за ову позицију, можете аплицирати код свог саветника у Филијала Краљево НСЗ. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО
Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-961, 060/7600-191
e-mail: zgp@beotel.rs

Шеф градилишта
место рада: Београд, Смедерево, Умчари,
на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, радно искуство: небитно. Теренски рад, обезбеђен превоз, смештај и исхрана.
Пробни рад 3 месеца. Рок трајања конкурса: до 15.11.2020.
године. Заинтересовани кандидати могу се јавити послодавцу на наведене телефоне или доставити радну биографију
путем мејла или се јавити лично на адресу седишта послодавца, радним даном од 8 до 16 часова, особа за контакт
Александар Петковић.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО
Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-961, 060/7600-191
e-mail: zgp@beotel.rs

Кафе кувар/куварица
место рада: Умчари, Смедерево, на
одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; теренски рад, обезбеђен превоз, смештај и исхрана. Рок трајања конкурса: до
попуне. Заинтересовани кандидати могу се јавити послодавцу на наведене телефоне или доставити радну биографију
путем мејла или се јавити лично на адресу седишта послодавца, радним даном од 8 до 16 часова, особа за контакт:
Александар Петковић.

„ОЛИМПИАС СРБ“ ДОО НИШ
18000 Ниш, Пантелејска 58

Оператер на машинама за ткање
на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: обезбеђивање количине и квалитета обрађених тканина на машинама које су му додељене, тако што:
надгледа линију која му је додељена како би обезбедио
добро функционисање машина; утврђује да ли су машине
оптерећене на исправан начин као по распореду картице
наруџбине и картице машине; контролише да ли су све
тканине произведене на машинама међусобно усклађене;

Бесплатна публикација о запошљавању

у случају тканина за крпљење или шкарта обавештава благовремено механичара, шефа смене и контролу квалитета;
обавештава благовремено контролу квалитета о било којој
промени рада како би могла да се контролише исправност
операције; одржава ред и чистоћу у својој линији; одржава машину натовареном свим неопходним намотајима и
извршава пажљиво операцију чвор глава реп и скраћује
чвор; прима и прослеђује испоруке при свакој промени
смене како би се схватили и објаснили евентуални проблеми откривени на машинама у смени; на почетку сваке
смене преписује на радну таблу податке у вези са сваком
машином; попуњава картончић за затварање пакета са
именом, сменом, бројем машине и количином произведених тканина за сваку смену; попуњава лист са подацима о
машинама у својој линији; попуњава картончић о тканинама за крпљење и шкартовима; обављање других послова
на захтев претпостављеног.
УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме. Кандидати шаљу
пријаве на e-mail адресу: prijava.serbia@olimpias.com или
доносе пријаве до портирнице фабрике и остављају код
службе обезбеђења. Рок за пријаву: 15 дана.

Саобраћај и везе
„КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ“ ДОО
Прокупље, Милана Јовановића 15
тел. 063/8624-748, 064/8744-377
е-mail: jelena.soldatovic@kprevoz.co.rs

Машиновођа
место рада и број извршилаца: Београд
(4), Нови Сад (4), Рума (2), Шид (2),
Панчево (2), Вршац (2), Суботица (2)
18 извршилаца
Опис посла: преглед и припрема вучног возила пре поласка, вожња по формираном путу вожње, сигналима и прописима, праћење рада и понашања воза у току кретања
вожње.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, железничка школа,
машиновођа електро вуче или машиновођа дизел вуче;
без обзира на радно искуство; основно познавање рада на
рачунару; возачка дозвола Б категорије.

Возовођа
место рада и број извршилаца: Београд
(3), Нови Сад (2), Рума (2), Шид (1),
Панчево (1), Вршац (1), Суботица (1)
11 извршилаца
Опис посла: пописивање воза у полазним станицама, проверава исправности товарених железничких кола и преузимање и сравњивање превозних исправа.

Култура и информисање
ДОМ КУЛТУРЕ „КЊАЖЕВАЦ“
19350 Књажевац, Бранка Радичевића 1
тел. 019/732-512

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу има кандидат који
испуњава следеће услове: да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), стечено у оквиру друштвено-хуманистичких
наука, техничко-технолошких наука, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године (240 ЕСПБ)
на економском, правном, факултету уметности, односно другом факултету друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука; да има
најмање пет година радног искуства у култури; да поседује
организаторске способности и да нема законских сметњи
за његово именовање. Кандидати су обавезни да уз пријаву
доставе: диплому или уверење о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фото-копија); потврду о радном
искуству у култури (оригинал или оверена фото-копија);
биографију која садржи елементе који доказују радно искуство у култури; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-копија); уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фото-копија);
уверење основног и уверење вишег суда, према месту
пребивалишта кандидата, да се против кандидата не води
истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела
која се гоне по службеној дужности, издато након објављивања конкурса; предлог Програма рада и развоја ДК „Књажевац” за мандатни период за који се врши именовање
директора, као саставни део конкурсне документације.
Приликом предлагања кандидата, Управни одбор нарочито узима у обзир: предложени Програм рада и развоја ДК
„Књажевац”, радно искуство у установама културе. Директора ДК “Књажевац” именује СО Књажевац, на основу
образложеног предлога листе кандидата коју утврђује УО
Дома културе “Књажевац” и предлога надлежног радног
тела Скупштине општине Књажевац. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана оглашавања јавног конкурса
на званичној интернет презентацији Националне службе
за запошљавање. Конкурсна документација доставља се у
затвореној коверти, са назнаком: „Не отварати - пријава по
конкурсу за именовање директора”, на адресу: Дом културе
„Књажевац” у Књажевцу, Бранка Радичевића 1 (непосредном предајом или препорученом пошиљком). Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће
бити узете у разматрање. Конкурсна документација се не
враћа. Све додатне информације могу се добити на телефон: 019/732-512.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, железничка школа возовођа; без обзира на радно искуство; основно познавање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије.

Прегледач железничких кола
место рада и број извршилаца: Београд
(3), Нови Сад (2), Рума (2), Шид (1),
Панчево (1), Вршац (1), Суботица (1)
11 извршилаца
Опис посла: технички преглед железничких кола и возова,
утврђивање неисправности и оштећења на железничким
колима и одређивање правилних поступака са њима.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, железничка школа,
прегледач железничких кола, без обзира на радно искуство, основно познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, превоз и исхрана; теренски
рад, рад у сменама, ноћни рад; радна места са повећаним
ризиком; дужина радног времена 12 сати дневно. Трајање
конкурса: до 31.12.2020. Заинтересовани кандидати могу
своје пријаве да доставе путем мејла или да се јаве на контакт телефоне, особе за контакт: Јелена Солдатовић, Дејан
Перић.

Посао се не чека,
посао се тражи

Посао се не чека, посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Архитектонско
пројектовање
на Департману за архитектуру, на
одређено време од 5 година

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“

Београд, Булевар краља Александра 73

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

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
1) Доцент за ужу научну област
Операциона истраживања у саобраћају
на одређено време од 5 година
2) Доцент за ужу научну област
Операциона истраживања у саобраћају
на одређено време од 5 година
3) Aсистент за ужу научну област
Интермодални транспорт, логистички
центри и city логистика
на одређено време од 3 године
4) Aсистент за ужу научну област
Ваздухопловна превозна средства
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС” бр. 88/17), Статутом Универзитета и Статутом
Факултета. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је
15 дана. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове),
доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Београд,
Војводе Степе 305.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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11000 Београд, Бошка Петровића 6
тел. 011/266-7224

Наставник српског језика

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Историја, теорија и
естетика архитектуре и визуелних
уметности и обнова градитељског
наслеђа
на Департману за архитектуру, на
одређено време од 5 година
Наставник у звање доцента за ужу
научну област Визуелна истраживања и
архитектонска графика
на Департману за архитектуру, на
одређено време од 5 година
Наставник у звање доцента за ужу
научну област Нацртна геометрија и
геометрија архитектонске форме
на Департману за архитектуру, на
одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су 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 - аутентично тумачење),
чланом 74 Законa о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 - др. закон),
Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 201/18,
207/19, 2013/20, 2014/20 и 217/20), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17,
199/17 и 203/18), Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 200/17 и 210/19), Статутом
Универзитета у Београду - Архитектонског факултета (“Сл.
билтен АФ”, бр. 119/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
на Факултету („Сл. билтен АФ”, бр. 120/19) и Правилником
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду - Архитектонском факултету („Сл.
билтен АФ”, бр. 115/17). Пријаве кандидата са прилозима:
биографија, библиографија (списак радова), оверене копије
диплома, оверена копија уверења о држављанству, подносе се на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски
факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са
назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Сарадник у звањe асистента са
докторатом за ужу научну област
Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру, на
одређено време од три године
Сарадник у звањe асистента са
докторатом за ужу научну област
Урбанизам
на Департману за урбанизам, на
одређено време од три године
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - одлука УС, 113/18 и 95/18 - аутентично тумачење) и
чланом 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 - др. закон),
Статутом Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20),
Статутом Универзитета у Београду - Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ”, бр. 119/18) и Правилником о условима, начину и поступку за избор и заснивање радног односа
сарадника Факултета („Сл. билтен АФ”, бр. 120/18). Пријаве
кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак
радова), оверене копије диплома и оверена копија уверења о
држављанству, подносе се на адресу: Универзитет у Београду
- Архитектонски факултет, Булевар краља Александра 73/II,
канц. 204, са назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20), и то: 1. одговарајуће образовање у складу са чл. 140 3акона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др.
Закони и 6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 1 1/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19);
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (доказ
су у обавези да доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Докази
о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се
при закључењу уговора о раду.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр, 88/2017, 27/2018 - др.
закони и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20), и то: 1. одговарајуће образовање у складу са чл. 140 3акона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019, 27/2018 - др.
Закони и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за којеје изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (доказ
су у обавези да доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Докази
о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се
при закључењу уговора о раду.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20), и то 1. одговарајуће образовање у складу са чл. 140 3акона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др.
Закони и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); 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 мало-

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

Наука и образовање
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 човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (доказ
су у обавези да доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Докази
о испуњеност услова из тачака 1), 3), 4) и 5) саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се при
закључењу уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20), што се
доказује приликом пријема у радни однос и проверава у
току рада. Докази о испуњености услова су саставни део
пријаве на конкурс, осим доказа да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, који кандидат прибавља пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар са интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и исти читко попуњен и одштампан достављају са следећом обавезном документацијом:
пријава на конкурс са краћом биографијом; доказ о одговарајућем образовању, оверена фото-копија дипломе о
завршеном образовању у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони и 10/2019, 27/2018 - др.
Закони и 6/20) и у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17; уверење
о држављанству (оригинал или оверену фото-копију), не
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену копију); доказ о знању српског
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у
школи уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику; доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за кога није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање (издаје МУП). Конкурс за пријем у радни
однос спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе. Испуњеност услова комисија утврђује у року од 8
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који уђу у ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју обавља
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат
који буде изабран пре закључења уговора о раду доставља уверење о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Сви подаци биће
коришћени искључиво за потребе конкурса, а све у складу са Законом о заштити података о личности. Пријаве
са документацијом, са назнаком „За конкурс“, доставити
на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“ или донети лично у секретаријат школе, радним даном од 09.00 до 14.00 часова.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити на телефон:
011/2667-224.

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну област
Вероватноћа и статистика
на одређено време од 12 месеци, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер или
специјалистичких студија, који је студије првог степена
завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00.
Ближи услови за избор су утврђени чл. 82, 83 и 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони)
и чланом 91 Статута Математичког факултета. Приликом
конкурисања потребно је поднети молбу, биографију, оверену копију дипломе.
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Доцент за ужу научну област
Астрономија
на одређено време од 60 месеци
Доцент за ужу научну област Топологија
на одређено време од 60 месеци
Ванредни професор за ужу научну
област Рачунарство и информатика
на одређено време од 60 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из
области за коју се бира. Ближи услови за избор су утврђени чл. 73 и 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2017 - др. закон и 73/2018) и чланом 91
Статута Математичког факултета. Приликом конкурисања
потребно је поднети молбу, биографију, оверену копију
дипломе, списак научних радова и сепарате истих.
ОСТАЛО: Молбе са потребним документима могу се доставити Факултету на горенаведену адресу или лично предати
у Секретаријату Факултета, Студентски трг 12-16, сваког
радног дана од 10 до 15 часова, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“
11000 Београд, Господар Јованова 22
тел. 011/2623-257

Наставник математике
на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, лице које
је стекло одговарајуће образовање на студијама - мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; да кандидат
испуњава услове у погледу врсте образовања прописане у
чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није кривично осуђиван на безусловну казну
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и 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 је држављанин Републике Србије; да зна српски језик
(доставља се уколико кандидат није одговарајуће образовање стекао на српском језику). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фото-копију); уверење о држављанству или оверену фото-копију уверења о држављанству;
диплому о стеченој стручној спреми или оверену фото-копију; уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци); доказ о знању српског језика (уколико кандидат није
стекао одговарајуће образовање на српском језику подноси
доказ да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе). Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима школа ће тражити од изабраног кандидата пре закључивања уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интеренет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и са одштампаним пријавним формуларом достављају горе наведену документацију.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Кандидати који су изабрани у ужи избор (испуњавају услове конкурса) упућују се на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Пријаве слати у
затвореном омоту са назнаком „За конкурс“, на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу се могу добити
на број телефона: 011/2623-257.

Посао се не чека,
посао се тражи

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
11070 Нови Београд
Булевар уметности 31

Оглас објављен 29.01.2020. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: наставник
разредне наставе, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
11070 Нови Београд
Булевар уметности 31

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и под условима
прописаним Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и уз одштампан пријавни формулар достављају оверену копију дипломе о одговарајућем
образовању, уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани
у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана
обављеног разговора.

ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Каменичка 2
тел. 011/2621-955

Наставник српског језика
на одређено време до повратка
запосленог са функције директора
школе
УСЛОВИ: VII/1 степен сручне спреме са звањем (300
ЕСПБ у дипломи за лица која су студије уписала почев од
10.09.2005. године): професор српског језика и књижевности; професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком; професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор српског језика и српске књижевности;
професор српскохрватског језика и опште лингвистике;
професор за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима; професор српскохрватског језика са источним
и западним словенским језицима; дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани
филолог за српски језик и књижевност; мастер професор
језика и књижевности (студијски програми: Српски језик;
Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу;
Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност); мастер филолог (студијски програми: Српски
језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност и
јзик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу;
Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност). Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност;
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са
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компаристиком; Српска филологија: српски језик и књижевност, Србистика. У радни оснос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним Законом о
основама система образовања и васпитања, члан 139, и то
ако: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречана безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство
Републике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс
(пријавни формулар кандидати преузимају са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије) кандидат је обавезан да
достави и: радну биографију, осим за лица која први пут
заснивају радни однос; оверену фото-копију дипломе или
оверену фото-копију уверења о дипломирању (уверење не
може бити старије од 6 месеци) - кандидати који су студије
уписали почев од 10.05.2005. године достављају оверене
фото-копије диплома или оверене фото-копије уверења о
дипломирању не старије од 6 месеци и за основне академске (или струковне студије) и за мастер (специјалистичке
студије) студије; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-копију); уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверену фото-копију); оригинал уверење надлежног СУП-а
да није осуђиван са правним последицама у смислу чл. 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања. Пријава на конкурс мора садржати актуелни
број телефона и тачну адресу пребивалишта кандидата.
Пријаве са документима којима се доказује испуњеност
услова конкурса доставити на горе наведену адресу, у
затвореној коверти са назнаком „За конкурс“, путем поште
или лично у канцеларију секретара школе, од 08.00 до
14.00 часова радним данима. Рок за пријављивање је 8
(осам) дана од дана објављивања конкуса. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и од стране јавног
бележника неовереном документацијом, неће бити узете у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 011/2621-955.

за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидат треба да поднесе: оверен препис/фото-копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (не старије од 6 месеци); оверен препис/фото-копију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту
(не старије од 6 месеци); доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања (оригинал); уверење да није
осуђиван у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3)
Закона (уверење не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда да није покренут кривични поступак, наредба о
спровођењу истраге, покренута оптужница нити решење о
одређивању притвора (уверење не старије од 6 месеци);
уверење привредног суда да кандидат није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности
(уверење не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал); извод из матичне књиге рођених (оригинал); доказ да зна српски језик, осим
кандидата који су на српском језику стекли одговарајуће
образовање; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника (уколико кандидат може да прибави доказ) - оверена копија,
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу
који је претходно обављао дужност директора школе (оверену копију); биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора школе и
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци). Изабрани кандидат има обавезу да у законском
року положи испит за директора. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса се достављају на адресу школе, са
назнаком: „Конкурс за директора школе“ или донети лично, сваког радног дана од 09 до 14 часова. Сва потребна
обавештења могу се добити од секретара школе, на број
телефона: 011/3461-507.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 67

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“

1. Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област Правна
историја - предмет Упоредна правна
традиција
на одређено време, поновни избор

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени су чланом 74 став 8 и чланом 75 став 4 Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/17,
27/18 - др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 - др. закон) и чл. 112
и 115 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Велики Мокри Луг
11126 Београд, Радосава Љумовића 20
тел. 011/3461-507

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 122 став 2, 5 и 6,
чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) односно ако: 1) има одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона,
за наставника, педагога или психолога; 2) има дозволу за
рад (лиценцу за наставника или стручног сарадника); 3)
има обуку и положен испит за директора школе; 4) има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) има психичку, физичку и здраствену способност
за рад са децом и ученицима; 6) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела: насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено, дискриминаторно понашање; 7) има држављанство Републике Србије
и 8) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, дужност директора школе
може да обавља и лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, дозволу
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2. Сарадник у звању сарадника у настави
за Међународноприватну ужу научну
област - предмет Међународно приватно
право
на одређено време од 1 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: студент мастер студија који је претходни ниво
студија завршио са просечном оценом најмање 8. Избор
се врши у складу са чл. 82 и 83 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 и 73/18)
и чланом 117 Статута Правног факултета Универзитета у
Београду.
ОСТАЛО: Обавезна својеручно потписана пријава кандидата (у три примерка), са прилозима у једном примерку (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству) подноси се у писарници Правног
факултета Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, од 8.00 до 14.00 часова, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса или поштом.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Асистент за ужу научну област
Библиотечка информатика, предмет
Проналажење информација
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад или
магистар наука из научне области за коју се бира коме је
прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању и Статутом
Филолошког факултета Универзитета у Београду. Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фото-копију дипломе одговарајуће дисциплине стечене у земљи
или решење о признавању стране високошколске исправе
о одговарајућој стручној спреми, списак радова и радове,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, на горе наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА
ТЕСЛА”
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
И БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Милорада Екмечића 2
тел. 011/2620-186
e-mail: office@fdb.eclu.rs

Ванредни професор у допунском раду за
област Продукција драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област Радио
продукција
Ванредни професор у допунском раду
за област Продукција драмских и
аудио-визуелних уметности, ужа област
Телевизијска и филмска продукција
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме и објављена уметничка
дела - уметничке референце у одговарајућој области и способност за наставни рад. Остали услови за избор наставника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Факултета за дипломатију и безбедност. Пријаве са
биографијом и доказима о испуњености услова конкурса
(оверене копије диплома, списак научних и стручних радова) достављају се у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве слати на горе наведену адресу или на
имејл: office@fdb.eclu.rs. Контакт телефон: 011/2620-186.

ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Милана Ракића 33

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања као и чл. 2 и 7
Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања. За директора школе може
бити изабрано лице које има: 1. одговарајуће високо образовање за наставника гимназије, за педагога и психолога,
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. обуку и положен
испит за директора школе (изабрани директор који није
положио испит за директора, дужан је да га положи у року
од 2 године од дана ступања на дужност), 4. најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
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Наука и образовање
и ученицима; 6. доказ да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, као и да није осуђивано правоснажном пресудом за
привредни преступ утврђен Законом о основама система
образовања и васпитања у вршењу раније дужности; 7.
држављанство Републике Србије; 8. доказ да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: радну биографију са прегледом кретања у служби; оверену/е
копију/е дипломе/а о стеченом одговарајућем образовању
у земљи или решење/а о признавању (нострификацији)
страних високошколских исправа; оверену фото-копију
уверења о положеном стручном испиту или обавештења о
положеном испиту за лиценцу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; доказ о држављанству (уверење
о држављанству), не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених, не старије од 6 месеци; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима лекарско уверење (подноси се пре закључења уговора о раду, не старије од 6 месеци); доказ да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело 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 за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање (извод из казнене
евиденције МУП-а), не старије од 6 месеци; доказ да нису
осуђивани правоснажном пресудом за привредни преступ у
вршењу раније дужности (уверење привредног суда) - уверење издато по објављивању конкурса; 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 члана 7 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања (уверење надлежног суда), не старије
од 6 месеци; доказ-потврду о најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, не старије од 6 месеци;
доказ о познавању српског 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 српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе); извештај просветног саветника
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(уколико поседује такав извештај), уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Министар просвете, науке и технолошког развоја у року од
30 дана од дана пријема документације из члана 123 став
17 Закона о основама система образовања и васпитања,
врши избор директора установе и доноси решење о његовом именовању, о чему ће Шеста београдска гимназија
обавестити лица која су се пријавила на конкурс. Рок за
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир за разматрање. Достављена документација
не враћа се кандидату. Сви наведени докази саставни су
део пријаве за конкурс и морају бити оверени уколико се
достављају копије доказа. Пријава на конкурс за избор
директора, заједно са потребном документацијом, предаје
се у затвореној коверти лично у секретаријату школе од
08.00 до 14.00 часова или шаље препорученом пошиљком
на адресу: Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33,
11000 Београд, са назнаком „Пријава на конкурс за директора“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе на број телефона: 011/2412-682, радним
даном од 08.00 до14.00 часова.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ВИШЊИЋ“

11000 Београд, Салвадора Аљендеа 17
тел. 011/2784-581

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс могу да се пријаве лица која испуњавају услове прописане члановима 122, 123 став 14 и 15, 139
и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019
и 6/20, даље: Закон) и Правилником о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 108/2015): да поседују одговарајуће
високо образовање из члана 140 став 1 тач. 1 и 2 и став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС”, 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/20): на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да је савладао обуку и да има положен испит
за директора установе; да има дозволу за рад (положен
стручни испит - лиценца), за наставника, педагога или психолога. Уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да
достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз попуњен пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на
конкурс достави: оверен препис или оверену фото-копију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању;
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима - лекарско уверење не старије од шест месеци; оригинал или оверену копију 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 предлога - за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију (не старији од 6 месеци); оригинал
или оверену копију уверења привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (не старији од 6 месеци); уверење из казнене
евиденције надлежне полицијске управе да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старији од 6 месеци); уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фото-копију, не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-копију са
холограмом); доказ да зна српски језик (уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члана
140 Закона о основама система образовања и васпитања
на српском језику, сматра се да је достављањем доказа о
образовању, доставио и доказ да зна српски језик); доказ
о најмање осам година рада у области образовања и васпитања - оригинал потврду; оверен препис или оверену
фото-копију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за наставника, педагога или психолога; оверен препис или оверену фото-копију лиценце
за директора установе (ако је кандидат поседује); оверену фото-копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата, уколико је надзор вршен
(извештај просветног саветника); уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност дирек-

тора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, оверену фото-копију; радну биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора. Документација без доказа о положеном испиту
за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат
биће дужан да у законском року положи наведени испит, у
складу са чланом 122 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања
огласа. Министар врши избор директора у року од 30
дана од дана пријема документације коју му је доставио
Школски одбор и доноси решење о његовом именовању,
о чему школа обавештава лица која су се пријавила на
конкурс. Пријаве са доказима о испуњавању свих услова
тражених конкурсом слати у затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор
директора“, на адресу: ОШ „Филип Вишњић“, Салвадора
Аљендеа 17, 11000 Београд, или донети лично на адресу и
предати у секретаријат школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, радним даном
од 08.00 до 14.00 часова, преко телефона 011/2784-581.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
11253 Сремчица - Београд, Школска 4
тел. 011/2526-114, 011/2522-718
e-mail: osvukk@mts.rs

Оглас објављен 04.03.2020. године у публикацији
„Послови“ број 871, поништава се за радна места:
1. наставник физичког и здравственог васпитања и
2. наставник физичког и здравственог васпитања,
на одређено време.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Доцент за ужу научну област
Статистичка физика
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области
за коју се бира и остали услови предвиђени Статутом
Физичког факултета и Правилником о ближим условима за избор у звања наставника и сарадника Физичког
факултета, а у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и
6/20 - др. закон) и Статутом и правилницима Универзитета
у Београду. Непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 73/18,
27/18 - др. закон, 67/19 и 6/20 - др. закон). Пријава треба да садржи: биографију; оверену копију дипломе; опис
досадашње наставне активности; опис досадашње научне
активности; преглед научних резултата; списак наставних
и научних публикација; списак цитата; најважније публикације и својеручно потписану изјаву о изворности, доступну
на адреси http: //www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html.
ОСТАЛО: Пријаву је потребно доставити у штампаној и
едитабилној електронској форми (tex или doc формат), у
складу са темплејтом који се налази на адреси http: //www.
ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html. Пријаву са доказима о
испуњености услова конкурса доставити Деканату Физичког факултета, Студентски трг 12-16 (3. спрат соба 652), у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Редовни професор за ужу научну област
Заштита на раду и заштита животне
средине
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области којој припада ужа научна област. Остали услови
утврђени одредбама члана 74 став 10 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020) и одредбама чл. 1, 6,
24 и 26 Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 200 од
23.11.2017. године), у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата.
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Ванредни професор за ужу научну
област Површинска експлоатација
лежишта минералних сировина
на одређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама члана 74 став 8 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018,
73/2018, 67/2019 и 6/2020) и одредбама чл. 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 200 од 23.11.2017. године), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата.

Доцент за ужу научну област Рударски
радови, израда подземних просторија и
рударски материјали
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области којој припада ужа научна област. Остали услови
утврђени одредбама члана 74 став 6 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) и одредбама чл. 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 200
од 23.11.2017. године), у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата.

Асистент са докторатом за ужу научну
област Инжењерство нафте и гаса
на одређено време од три године
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области којој припада ужа научна област. Остали услови
утврђени одредбама члана 85 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони).

Сарадник у настави за ужу научну област
Динамичка геологија
на одређено време
УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на студијама првог
степена бира се студент мастер академских или специјалистичких академских студија који је студије првог степена
завршио са просечном оценом најмање 08,00. Наведени
услови утврђени су одредбама члана 83 став 1 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017). Радни однос се заснива на одређено време од једне године са
могућношћу продужења уговора за још једну годину у току
трајања студија, а најдуже до краја школске године у којој
се студије завршавају.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, уверење о уписаним мастер академским студијама, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству) доставити на адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7,
11000 Београд, соба 107, у року од 15 дана од дана објавиљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ОШ „МЛАДОСТ“
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник предметне наставе - српског
језика
са 20 сати недељног рада, на одређено
време до 31.08.2021. године
Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства, а
најдуже до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, стручна спрема сходно
чл. 139, 140, 144 Закона о основама система образовања
и васпитања и одредбама Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника за рад у
основној школи. Кандидат треба: 1. да има држављанство
Републике Србије, 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора 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
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или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, 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 зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати су
дужни да доставе попуњен пријавни формулар и оверене
фото-копије тражене документације о испуњености услова
конкурса из тачака 1, 2 и 4, осим доказа из тачке 3, који ће
се доставити пре закључивања уговора о раду, на наведену
адресу. На основу чл. 154 Закона о основама система образовања и васпитања, решење о избору кандидата по расписаном конкурсу ће бити оглашено на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја када постане коначно.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165

Редовни професор за ужу научну област
Теорија културе и студије културе
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, односно докторат
наука из уже научне области за коју се бира, као и да кандидати испуњавају услове предвиђене Законом о високом
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18. - др.
закон, 73/18, 67/19. и 6/20. - др. закон), Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у
звање редовног професора и Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192 од
01.07.2016, 195 од 22.09.2016, бр. 197. од 20.03.2017, бр.
199 од 16.10.2017. и бр. 203 од 21.05.2018. године). Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен препис диплома и додатака диплома/уверења
о положеним испитима свих нивоа студија, очитана/копија
личне карте кандидата, списак научних и стручних радова,
објављене радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима), доставити на адресу Факултета политичких
наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву са доказима кандидат
доставља и својеручно потписану изјаву о изворности, која
је у електронском облику доступна на линку www.fpn.bg.ac.
rs/5010. Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

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

Професор математике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске
студије или основне студије у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), математички факултет, са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво
Ц1).

Професор физике

ОСТАЛО: Биографије слати искључиво на имејл адресу:
konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће
доставити осталу потребну документацију.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ”
11060 Београд - Вишњичка бања, Романа Ролана 67
тел. 011/2780-772

Наставник технике и технологије
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, са 30% радног
времена
Наставник технике и технологије
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, са 90% радног
времена
Наставник информатике и рачунарства
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, са 20% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове
по Закону о раду и следеће посебне услове: високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17,
27/18, 10/19, 6/20) и занимање према Правилнику 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, 11/19); да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита;
за кривична дела 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
кратке биографске податке; доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе); уверење о неосуђиваности издато
од МУП-а (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених. Доказ који се односи на психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом подноси се приликом пријема у радни однос. Пријаве се подносе на адресу установе, а ближе информације се могу добити на број
телефона: 011/2780-772. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске
студије или основне студије у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), физички факултет,
са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

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

Професор историје
са 58% радног времена

11090 Београд, Ивана Мичурина 38а

11080 Земун, Призренска 37

ОШ „ИВО АНДРИЋ“

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске
студије или основне студије у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), филозофски факултет, са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво
Ц1).

Ппрофесор енглеског језика
са 63% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске студије или основне студије у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године), филолошки факултет.

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18. - др. закон и 10/19.): 1) да има
одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, педагога или психолога школе стечено: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
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Наука и образовање
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, с тим да студије првог степена морају
бити из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет односно групу предмета; 2. на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника; 7) да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има
положен испит за директора установе. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидатса одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може
бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе
наведених услова, има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на
студијама у трајању од три године, или више образовање
за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат
је у обавези да приложи: 1. биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програмом рада
директора школе, 2. диплому о стеченом одговарајућем
високом образовању, 3. уверење о положеном испиту за
лиценцу, стручном испиту за наставника, односно стручног
сарадника (дозволу за рад), 4. потврду о раду у области
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања, 5. уверење из казнене евиденције у складу
са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци), 6. уверење надлежног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
покренута оптужница или донето решење о одређивању
притвора и уверење привредног суда да кандидат није
осуђиван због привредних преступа, нити му је изречена
правоснажна судска мера забране обављања делатности
(не старије од 6 месеци), 7. уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), 8. извод из матичне књиге рођених, 9.
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује,
10. резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (достављају само кандидати
који су претходно обављали дужност директора установе),
11. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења уговора којим се регулише статус изабраног директора, 12. уверење о положеном
испиту за директора установе (пријава која не садржи
уверење о положеном испиту за директора установе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у
обавези да у законском року положи испит за директора
школе), 13. доказ о знању српског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад (доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику).
Сва потребна документација се подноси у оригиналу или
овереним копијама. Пријава на конкурс са доказима подноси се препорученом пошиљком или лично на адресу школе: ОШ „Иво Андрић“, Ивана Мичурина 38а, 11090 Београд,
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор директора“. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у обзир за разматрање. Благовременом пријавом сматра се она пријава која је поднета у року
утврђеном у конкурсу. Благовременом пријавом сматраће
се и пријава која је предата препорученом поштом и тада
се као дан пријема рачуна дан када је пошта примила
пошиљку. Када истек конкурсног рока за пријем пријава
пада у недељу или дане државног празника, рок за пријаву
помера се за следећи радни дан. Под потпуном пријавом
сматраће се она пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса.

Бесплатна публикација о запошљавању

САОБРАЋАЈНО-ТЕНИЧКА ШКОЛА
Земун, Цара Душана 262

Чистачица
УСЛОВИ: Испуњеност општих услова у складу са Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05...113/17), услова из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 6/20, у наставку: ЗОСОВ): 1.
да лице има одговарајуће образовање - минимум завршена
основна школа; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћај и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије. Кандидат уз
попуњен пријавни формулар, који се преузима са званичног
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја:
http://mpn.gov.rs, доставља: кратку радну биографију - CV;
оригинал или оверену фотокопију дипломе (сведочанства)
о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 139
став 1 тачка 3) Закона (уверење из МУП-а, не старије од
6 месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ
подноси кандидат пре закључења уговора о раду). Пријаве
се достављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе: Саобраћајно-техничка школа, Цара Душана 262,
11080 Земун или донети лично у секретаријат школе, радним
даном од 8.00 до 12.00 часова са назнаком на коверти да се
ради о пријави на конкурс. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на број телефона: 011/735-9221.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
Земун, Наде Димић 4

Наставник здравствене неге
2 извршиоца
УСЛОВИ: пожељно искуство у раду у школи као наставник
здравствене неге; 1) виша медицинска сестра-техничар; 2)
струковна медицинска сестра; 3) организатор здравствене неге; 4) специјалиста струковна медицинска сестра; 5)
дипломирана медицинска сестра; 6) мастер медицинска
сестра; 7) виша медицинска сестра општег смера; 8) виша
медицинска сестра интернистичког смера; 9) виша медицинска сестра хируршког смера; 10) виши медицински техничар; 11) дипломирани организатор здравствене неге; 12)
дипломирани организатор здравствене неге - мастер; 13)
мастер организатор здравствене неге; 14) мастер професор
предметне наставе (претходно завршене основне академске студије у области здравства), 15) струковна медицинска
сестра-бабица. Лице из ове тачке треба да има претходно
стечено средње образовање у подручју рада Здравство и
социјална заштита.

Наставник естетске неге
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: пожељно искуство у раду у школи као наставник
естетске неге; А) Теорија: дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог; виши естетичар-козметичар; специјалиста фармације, специјалиста козметолог; магистар
фармације, специјалиста козметолог; специјалиста доктор
медицине, специјалиста дерматовенеролог; специјалиста
струковни козметичар-естетичар. Б) Вежбе и практична
настава у блоку: виши естетичар-козметичар; специјалиста
струковни козметичар естетичар; струковни козметичар
естетичар. Лице из подтачке Б) алинеје друга и трећа ове
тачке треба да има претходно стечено средње образовање
у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил козметички техничар.
ОСТАЛО: За пријем у радни однос кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017…6/2020), одред-

бама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Здравство и социјална заштита
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 21/2015, 11/2016,
13/2018,5/2019, 2/2020 и 14/2020), Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 5/91...11/08, 5/2011, 8/2011, 9/2013…16/2015
и 21/2015); 2. да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела за која је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Уз попуњен пријавни формулар који се налази на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на
адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc потребно је приложити: 1.
краћу биографију; 2. доказ о врсти и степену стручне спреме
(диплома и додатак дипломи); 3. доказ о претходно стеченом
средњем образовању у подручју рада Здравство и социјална
заштита за одговарајући образовни профил; 4. уверење о
држављанству; 5. извод из матичне књиге рођених; 6. уверење о неосуђиваности прибављено од стране надлежног
органа МУП-а, не старије од 6 месеци; 7. доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата на српском језику, односно, доказ о знању српског језика
који је издала овлашћена институција). Сви наведени докази који се достављају уз пријаву морају бити у оригиналу или
овереном препису. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Пријаве са траженом документацијом достављати у
року од осам дана од дана објављивања конкурса у часопису
„Послови” искључиво поштом, на адресу: Медицинска школа
„Надежда Петровић” Земун, Наде Димић 4, са назнаком „За
конкурс”. У складу са чланом 154 став 5 Закона о основама
система образовања и васпитања, у року од 8 дана од истека
рока за подношење пријава на конкурс, Конкурсна комисија
врши ужи избор кандидата које упућује на проверу психолошке способности за рад са ученицима, коју врши надлежна
служба запошљавања применом стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”
11080 Земун, Првомајска 79

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске
националности, за школску 2020/2021.
годину, закључно са 31.08.2021. године,
за 97% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), потребно је
да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020) и чланом 8 Правилника о педагошком
асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”, бр.
87/2019) и то да: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом 8 Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”, бр. 87/2019) односно
стечено средње образовање у четворогодишњем трајању,
2) да има савладан програм обуке у складу са Правилником
о педагошком асистенту и андрагошком асистенту (лице
које нема савладан програм обуке у складу са овим правилником, дужно је да достави доказ о савладаном одговарајућем програму обуке у року од шест месеци од дана
пријема у радни однос), 3) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да има
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држављанство Републике Србије; 6) да зна српски језик,
ромски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1), 2),
4), 5) и 6) подносе се уз пријаву на конкурс и саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 3) прибавља се
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, потребно је да кандидати доставе школи следећу
документацију: радну биографију (CV); оригинал или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању прописаном чланом 8 Правилника о педагошком
асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”, бр.
87/2019); оригинал или оверену копију доказа о савладаном програму обуке у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту (лице које нема
савладан програм обуке у складу са овим правилником,
дужно је да достави доказ о савладаном одговарајућем
програму обуке у року од шест месеци од дана пријема у
радни однос); оригинал уверење да кандидат није осуђиван за дела прописана чланом 139 став 1. тачка 3) ЗОСОВ
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци;) оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених (на прописаном обрасцу, са холограмом, не
старије од 6 месеци). Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, кандидат доставља доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ о здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. 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 комисија
обавља разговор са кандидатима са наведене листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматрати
пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису
приложени докази који се траже конкурсом, као ни пријаве
оних кандидата који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који се
прикупљају у току конкурсног поступка биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку,
у складу са Законом о заштити података о личности („ Сл.
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са потребном
документацијом, односно доказима о испуњавању услова,
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу ОШ „Петар Кочић”, 11080 Земун, Првомајска 79,
са назнаком „За конкурс за педагошког асистента за децу
и ученике ромске националности” - поштом или лично у
секретаријату школе. Све додатне информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, радним данима, на
број телефона: 011/2196-149.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”

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. Докази о испуњености услова из тачака
1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс и саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду.

дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Услови из тачке 1 доказују се приликом 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.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, потребно је да кандидати доставе школи следећу
документацију: радну биографију (CV); оригинал или
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању прописаном чланом 140. Закона о основама система образовања и васпитања 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, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019
и 2/2020); оригинал уверење да кандидат није осуђиван
за дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ (не
старије од 6 месеци), оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци;) оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених (на прописаном обрасцу, са холограмом, не
старије од 6 месеци). Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, доставља доказ о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. 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 комисија
обавља разговор са кандидатима са наведене листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматрати
пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису
приложени докази који се траже конкурсом, као ни пријаве
оних кандидата који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који се
прикупљају у току конкурсног поступка биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку,
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са потребном
документацијом, односно доказима о испуњавању услова,
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу: ОШ „Петар Кочић“, 11080 Земун, Првомајска 79,
са назнаком „За конкурс за стручног сарадника - педагога”, поштом или лично у секретаријату школе. Све додатне
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, радним данима, на број телефона: 011/2196-149.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар који се може преузети на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs/формулар за пријем у радни однос у установама образовања и васпитања) доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању (не старију од
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, потврду о некажњавању надлежне полицијске
управе (не старију од 6 месеци). Доказ о знању српског језика достављају кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. 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 пријава
упућују на претходну проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба
за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова за пријем у радни однос достављају се на адресу: ОШ
„Милоје Васић“, Калуђерица, Драгољуба Стојановића 11д, са
назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ОШ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“
Калуђерица, Драгољуба Стојановића 11д
тел. 011/3415-838

Стручни сарадник - педагог
за 50% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење), потребно је да
кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће образовање
прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања 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, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019 и 2/2020); 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела 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

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чл.
24 став 1 Закона о раду („Сл. 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), чланом 140 став 1 и 2, Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17,
27/18 - др. закон 10/19 и 6/20): 1) има одговарајуће образовање према одредбама Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019 и 2/2020); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
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БОР
УМЕТНИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
19300 Неготин
Трг Ђорђа Станојевића 11
тел. 019/548-474

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу
образовања прописане чланом 140 став 1 и 2 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 то: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука;
лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
дозволу за рад за наставника, педагога или психолога, и
то за рад у школи у подручју рада којој припада школа
(култура, уметност, јавно информисање); да има психичку, физичку и здравствену 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 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик; најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образова да има обуку и положен испит за
директора установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографију
кандидата са кретањем у служби, адресом становања,
бројем телефона, адресом електронске поште, оверену
фото-копију дипломе о стеченом образовању; оверену фото-копију уверења о положеном стручном испиту
(лиценца); потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања - уверење МУП-а;
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доказ да се против њега не води кривични поступак потврда суда; извод из матичне књиге рођених (венчаних за жене); уверење о држављанству; доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима - лекарско уверење; оверену
фото-копију лиценце за директора уколико је поседује; оквирни план рада за време мандата; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе у оцени
спољашњег вредновања за кандидате који су претходно
обављали дужност директора. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
достављати на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и преко
телефона: 019/548-474.

Ч АЧ А К
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звање асистента са
докторатом за ужу научну област
Методика информатичког образовања
на одређено време од три године
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор методике
разредне наставе информатике или докторат наука из
уже научне области за коју се сарадник бира, који је
претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8). Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о
високом образовању и Статутом Факултета техничких
наука у Чачку. Пријава на конкурс треба да садржи: име
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз пријаву доставити:
биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фото-копију дипломе о одговарајућој стручној спреми,
као и оверене фото-копије диплома о претходно завршеним степенима студија, списак научних и стручних радова као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности 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 горенаведену адресу. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет
страници Факултета техничких наука у Чачку. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. Фото-копије поднетих докумената уз пријаву на
конкурс се не враћају.

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Рачунарска техника
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука електротехника и рачунарство или докторат наука из
уже научне области за коју се наставник бира. Поред
наведених услова кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (број III-01523/43 од 16. 07. 2020. године). Пријава на конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања и број телефона, податке
о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз
пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фото-копију дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и оверене фото-копије
диплома о претходно завршеним степенима студија, списак научних и стручних радова као и саме радове, доказ
надлежног органа о неосуђиваности 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) и чл. 135 ст. 1. Статута Универзитета у Крагујевцу.
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које кандидат
доставља у току поступка избора у звање Универзитета
у Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs - Избори у звања
- Документи за заснивање радног односа и стицање
звања наставника), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа која прилаже
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних
и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља
у електронском облику, на начин утврђен наведеним

Бесплатна публикација о запошљавању

Упутством. Пријаву са доказима о испуњавању услова
конкурса доставити на горенаведену адресу. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“ и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. Фото-копије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не враћају.

ЈАГОДИНА
ПОЉОПРИВРЕДНО ВЕТЕРИНАРСКА
ШКОЛА
35260 Рековац, Слађана Лукића бб
тел. 035/8411-134

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“
Слатина
тел. 032/826-308

Предметни наставник стручних предмета
у области Пољопривреда, производња
и прерада хране (Болести животиња,
Основи хирургије и породиљства)
са 50% радног времена

Директор
на мандатни период од четири године

Стручни сарадник - психолог
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за директора основне школе може да
буде лице које има одговарајуће образовање из члана
140 ставови 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (у даљем тексту закон), за наставника, педагога или психолога и то за рад оне врсте и подручја рада
којој припада школе, дозволу за рад наставника, положен испит за директора школе и најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона,
дужност директора основне школе може да обавља лице
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3
Закона за наставнике ове врсте школе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања. Кандидат за директора школе, поред одговарајућег образовања из члана
140 ставови 1 и 2 Закона, треба да испуњава и услове из
члана 139 Закона: 1) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 2) да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примања или давања мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја, против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, 3) да има држављанство
Републике Србије, 4) да зна српски језик, 5) да има дозволу за рад наставника, обуку и положен испит за директора, 6) најмање осам година рада у установи образовања и васпитања након стеченог образовања. Кандидат
за директора школе уз пријаву подноси: 1) биографске
податке, радну биографију, 2) оверен препис дипломе о
стеченом високом образовању (не старије од 6 месеци),
3) оверену копију лиценце за рад наставника, уверење о
положеном испиту за директора школе (не старије од 6
месеци), 4) потврду о осам година рада у области образовања, 5) доказ о резултату стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања (достављају кандидати који су обављали дужност директора), 6) доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од
6 месеци), 7) доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примања и давања
мита, за кривична 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 надлежног МУП-а Републике Србије да није осуђиван за наведена кривична дела, не старије од 6 месеци) и уверење суда да није покренута истрага и да није
покренут кривични поступак, не старије од 6 месеци, 8)
оригинал или оверена копија уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), 9) оригинал или оверена копија
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на адресу: ОШ „Бранислав Петровић“, 32224 Слатина, са назнаком „Пријава на конкурс
за избор директора школе“ или доставити лично у секретаријат школе, сваког радног дана од 9 до 13 часова.
Одлука министра о именовању директора биће донета
након спроведеног поступка у законом прописаном року.
О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен у
року од 8 дана од дана пријема решења о именовању
директора школе од стране министра просвете, науке и
технолошког развоја.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем у
радни однос прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: да имају одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17, 27/18 - др. закон 10/19 и 6/20): 1)
високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1. студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; 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 (лице које има ово
образовање мора да има звршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2. на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Пољопривреда, производња и
прерада хране („Службени гласник РС - Просветтни гласник“, бр. 5/15, 10/16, 2/17, 13/18, 2/20 и 14/20), односи се
на кандидата за наставника стручних предмета у области
Пољопривреда, производња и прерада хране (Болести
животиња, Основи хирургије и породиљство), односно
Правилником о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручних школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16 - исп. 13/16 2/17, 13/18,
7/19, 2/20 и 14/20), односи се на кандидата за стручног
сарадника - психолога. Кандидати у складу са чланом 142
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања
морају да имају и образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Ово образовање наставник, односно стручни
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као условаа полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник,
односно стручни сарадник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има ово образовање.
Кандидат треба да поседује 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 затворау трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да поседује држављанство Републике
Србије; да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и одштампан и
попуњен достављају заједно са потребном документацијом. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
оригинал или оверену фото-копију доказа о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству, не старије од
6 месеци), оригинал или оверену фото-копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању (кандидат за радно
место стручног сарадника - психолога, који је стекао стручни назив дипломирани психолог - мастер или мастер психолог мора имати најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких
предмета; испуњеност ових услова доказују се потврдом
издатом од стране матичне високошколске установе, коју
треба приложити уз диплому); оригинал или оверену
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фото-копију извода из матичне књиге рођених, оригинал
или оверену фото-копију/уверење надлежне полицијске
управе да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (не старије од
6 месеци), доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад), радну биографију (осим за лица која
први пут заснивају радни однос) - пожељно. У пријави обавезно навести адресу и контакт телефон кандидата. Пријаве са потребним доказима подносе се лично или на адресу
школе, са назнаком „За конкурс за предметног наставника
стручних предмета”, односно “Конкурс за стручног сарадника - психолога”. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона: 035/8411134. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговопра о раду, а психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, кандидата који су изабрани
у ужи избор, извршиће Национална служба за запошљавање. Право пријаве на конкурс имају сва заинтересована
лица која испуњавају опште услове предвиђене законом
и посебне услове предвиђене овим конкурсом. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

КИКИНДА
ОШ „КАРАС КАРОЛИНА“
24410 Хоргош, Карасова 14
тел. 024/792-023

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 108/2015),
и то: да има одговарајуће високо образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020) за наставника и то за рад у школи оне
врсте и подручја рада коме припада школа, за педагога и
психолога, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из члана 140 став 1 тачка 1) подтачка (2) Закона мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има дозволу за рад (положен стручни испит - лиценца) наставника,
васпитача и стручног сарадника; да има обуку и положен
испит за директора установе; 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 осуђивано правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање); да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника оне
врсте школе којој припада школа, дозволу за рад настав-
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ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву доставити:
1) диплому о стеченом одговарајућем образовању (оверен
препис или оверена фото-копија); 2) уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оверен
препис или оверену фото-копију); 3) уверење о положеном
испиту за директора установе (оверен препис или оверена
фото-копија) - пријава која не буде садржала уверење о
положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит; 4) потврду о радном стажу
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена
фото-копија); 5) уверење привредног суда да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (оригинал или оверена фото-копија, не старије
од 30 дана); 6) уверење основног суда да против њега
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал
или оверена фото-копија, не старије од 30 дана); 7) доказ
МУП-а о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања (оригинал или
оверена фото-копија, не старије од 30 дана); 8) уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фото-копија, не старије од 6 месеци); 9) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-копија);
10) доказ да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад, у складу са одредбом члана 141
став 7 Закона о основама система образовања и васпитања
(оригинал или оверена фото-копија); 11) оверену фото-копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника) уколико
исти има, а уколико нема, потписану изјаву да није имао
стручно-педагошки надзор у раду; уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања,
оверену фото-копију; 12) биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе; 13) одштампан и попуњен пријавни формулар на
конкурс преузет на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Основна школа „Карас Каролина“, 24410
Хоргош, Карасова 14, у затвореној коверти са назнаком
„Конкурс за избор директора установе“, лично или поштом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се
узети у разматрање, као ни фотокопије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе од 9.00
часова до 13.00 часова, на телефон: 024/792-023.

ОШ „ЧЕХ КАРОЉ“
24430 Ада, Трг ослобођења 19
тел. 024/852-534

Наставник предметне наставе математика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар
за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије;
професор информатике - математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани математичар - математика
финансија (са изборним предметом Основи геометрије);
дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор математике; мастер професор математике
и физике; мастер професор математике и информатике;
мастер професор физике и математике; мастер професор информатике и математике; дипломирани професор
математике - мастер; дипломирани математичар - мастер;
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним

предметом Основи геометрије); дипломирани математичар
- професор математике; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом Основи геометрије); професор хемије
- математике; професор географије - математике; професор физике - математике; професор биологије - математике; професор математике - теоријско усмерење; професор
математике - теоријски смер; дипломирани математичар и
информатичар; дипломирани математичар - механичар;
мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер
треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе
математике и физике, односно математике и информатике.

Наставник предметне наставе - физика
УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме - 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; професор физике и математике;
дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар за
примењену физику и информатику; професор физике
и хемије за основну школу; професор физике и основа технике за основну школу; дипломирани физичар за
примењену физику; професор физике за средњу школу;
дипломирани физичар истраживач; дипломирани професор физике и хемије за основну школу; дипломирани
професор физике и основа технике за основну школу;
дипломирани физичар за општу физику; дипломирани
физичар за теоријску и експерименталну физику; дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО; дипломирани астроном, смер астрофизика; професор физике-информатике; дипломирани физичар-медицинска физика; дипломирани професор физике-мастер;
дипломирани физичар-мастер; мастер физичар; мастер
професор физике; мастер професор физике и хемије;
мастер професор физике и информатике; дипломирани
физичар - мастер физике-метеорологије; дипломирани физичар - мастер физике-астрономије; дипломирани
физичар - мастер медицинске физике; дипломирани професор физике-хемије, мастер; дипломирани професор
физике-информатике, мастер; дипломирани физичар професор физике - мастер; дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер; дипломирани
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер;
дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер; дипломирани физичар - професор физике
и основа технике за основну школу - мастер; дипломирани
физичар - професор физике и хемије за основну школу
- мастер; мастер професор математике и физике; мастер
професор информатике и физике; дипломирани физичар
- информатичар; мастер професор предметне наставе.
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике.

Наставник предметне наставе - енглески
језик, I циклус
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: 1) професор одговарајућег страног језика; 2) дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности; 3) лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у основној
школи, а које је на основним студијама положило испите
из педагошке психологије или педагогије и психологије,
као и методике наставе; 4) професор разредне наставе
који је на основним студијама савладао програм Модула
за страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са положеним испитом Б2; 5) мастер филолог; 6)
мастер професор језика и књижевности; 7) мастер учитељ; 8) дипломирани учитељ - мастер; 9) мастер учитељ,
који је на основним студијама савладао програм Модула
за страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са положеним испитом Б2; 10) дипломирани учитељ
- мастер, који је на основним студијама савладао програм Модула за страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем
преноса бодова) и са положеним испитом Б2; лица која
нису професори одговарајућег језика треба да поседују
знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског
оквира). Лица под тачкама 2), 5) и 6) треба да поседују
знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући
студијски програм или главни предмет/профил. Предност
за извођење наставе из страног језика у првом циклусу
основног образовања и васпитања имају: мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет/
профил), односно професор, односно мастер учитељ,
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односно дипломирани учитељ - мастер, односно професор разредне наставе, мастер професор или професор у
предметној настави и наставник у предметној настави са
положеним испитом Б2.

Наставник прдметне наставе - немачки
језик
са 77,77% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
немачки језик); мастер професор језика и књижевности
(студијски програм Језик, књижевност и култура); мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

Наставник предметне наставе математика
са 66,67% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најкасније до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар
за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије;
професор информатике - математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани математичар - математика
финансија (са изборним предметом Основи геометрије);
дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор математике; мастер професор математике
и физике; мастер професор математике и информатике;
мастер професор физике и математике; мастер професор информатике и математике; дипломирани професор
математике-мастер; дипломирани математичар - мастер;
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним
предметом Основи геометрије); дипломирани математичар
- професор математике; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом Основи геометрије); професор хемије
- математике; професор географије - математике; професор физике - математике; професор биологије - математике; професор математике - теоријско усмерење; професор
математике - теоријски смер; дипломирани математичар и
информатичар; дипломирани математичар - механичар;
мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер
треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе
математике и физике, односно математике и информатике.

Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
са функције директора
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: дипломирани
педагог - општи смер или смер школске педагогије;
дипломирани школски педагог - психолог; дипломирани педагог; мастер педагог; дипломирани педагог - мастер. Правилником је између осталог прописано да за
обављање послова радног места наставника и стручног
сарадника може да буде примљено у радни однос лице
које има и знање рада на рачунару (Office програмски
пакет, слање и пријем електронске поште, рад на интернету), а да практичну проверу знања рада на рачунару пре заснивања радног односа врши комисија коју
образује директор школе.

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и има први степен стручне спреме, односно завршену основну школу.

Домар - мајстор одржавања
са 50% радног времена
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње образовање
електротехничке, столарске, металске или водоинсталатерске струке; потребно је да кандидат има положен испит
за рад са судовима под притиском (за послове руковања
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постројењем у котларници), односно да је лице оспособљено за стручно и безбедно руковање котловима од стране за
то акредитоване организације.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019 и 27/2018 - др. закон и 6/2020), као и Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и
8/2020) и Правилника о организацији и систематизацији
послова у Основној школи „Чех Карољ” Ада (бр. 4321/2020, 539-1/2020- даље: Правилник). Члан 139 Закона о
основама система образовања и васпитања прописује
услове за пријем у радни однос, односно да у радни однос
у установи може да буде примљено лице, под условима
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1),
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Услови за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања односе се подједнако на сва лица која
конкуришу на радна места наставника предметне наставе,
стручног сарадника - педагога, спремачице и домара/мајстора одржавања. Услов за пријем у радни однос је и
знање мађарског језика као језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад и односи се подједнако на сва
лица која конкуришу за радно место наставника предметне наставе, односно стручног сарадника - педагога. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, прописано је да наставник васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Образовање наставника и стручних сарадника из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина регулисано је чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, према коме је прописано следеће: Обавезно образовање лица из члана 140 закона је образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. Програм за стицање образовања из
става 1 овог члана остварује високошколска установа у
оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. Сматра се
да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу има
образовање из става 1 овог члана закона. Уз пријаву на
конкурс потребно је приложити следеће доказе о испуњавању услова за обављање послова: 1. доказ да кандидат
поседује одговарајуће образовање - диплома о стеченом
образовању или уверење за кандидате којима диплома
још није издата, односно сведочансто, а уколико је образовање стечено у иностранству потребно је приложити и

одговарајући акт, односно решење о признавању дипломе од стране надлежног органа Републике Србије; 2.
доказ да је држављанин Републике Србије - уверење о
држављанству Републике Србије; 3. доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање - (уверење из
МУП-а, а за непостојање дискриминаторног понашања
уверење из надлежног вишег суда, не старије од годину
дана рачунајући од дана објављивања конкурса); 4. доказ
о знању српског језика - диплома односно сведочанство о
стеченом средњем, вишем или високом образовању на
српском језику или документ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе за лица која конкуришу за радна места наставника
предметне наставе и стручног сарадника - педагога, а
лица која конкуришу за радна места домара/мајстора одржавања односно спремачице као доказ прилажу сведочанство о стеченом основном или средњем образовању на
српском језику или потврду, уверење основне или средње
школе да су у току школовања похађала наставу из српског језика, односно српског језика као нематерњег језика;
5. доказ о знању мађарског језика, диплома односно сведочанство о стеченом средњем, вишем или високом образовању на мађарском језику или документ о положеном
испиту из мађарског језика по програму одговарајуће
високошколске установе, за лица која конкуришу за радна
места наставника предметне наставе, односно стручног
сарадника - педагога; 6. кандидати који конкуришу за радно место наставника предметне наставе из математике, а
који су стекли 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, као доказ о томе уз пријаву треба да
приложе диплому, додатак дипломе, уверење, потврду
или другу одговарајућу исправу високошколске установе
из које се види да кандидат испуњава горње услове; 7.
кандидати који конкуришу за радно место наставника предметне наставе енглеског језика у првом циклусу основног
образовања и васпитања, а који нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на
нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), док лица из главе IV под тачком 2), 5) и 6) треба да поседују знање језика
најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира),
осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или главни предмет/профил; ниво знања Б2 доказује
се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој
од филолошких катедри универзитета у Србији, или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је
виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а
чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, и чији акт се прилаже уз пријаву; 8.
кандидати који конкуришу за радно место наставника предметне наставе из физике, а који стекли су академско
звање мастер, морају имати претходно завшене основне
академске студије на студијским програмима из области
физике, а као доказ о томе уз пријаву треба да приложе
диплому, додатак дипломе, уверење, потврду или другу
одговарајућу исправу високошколске установе из које се
види да кандидат испуњава горње услове; 9. кандидати
који конкуришу за радно место домара/мајстора одржавања подносе и доказ о положеном испиту за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у
котларници), односно доказ да је лице оспособљено за
стручно и безбедно руковање котловима од стране за то
акредитоване организације. У складу са чланом 154 став 2
Закона основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи (формулар је доступан на адреси: http: //www.mpn.gov.
rs/ - ново на сајту, формулар за пријем у радни однос у
установи образовања и васпитања). Провера знања рада
на рачунару за лица која конкуришу за радна места
наставника и стручног сарадника обавиће се у просторијама школе кроз практичну проверу, а вршиће је комисија
образована од стране директора, с тим што ће кандидати
о датуму и времену бити обавештени телефонским путем
на број који су навели у пријави или на други погодан
начин (путем електорнске поште), о чему ће се сачинити
белешка. Уколико се кандидат не одазове провери знања
рада на рачунару, сматраће се да је одустао од пријаве на
конкурс. Извод из матичне књиге рођених достављају
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само кандидати код којих је дошло до промене у имену,
односно презимену од датума дипломирања, односно стицања непоходног образовања до дана подношења пријаве на конкурс. Пожељно је доставити и радну биографију
(уколико је лице већ радило). Изабрани кандидат је пре
закључења уговора о раду у обавези да поднесе доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (здравствено уверење).

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА „ЛЕПОСАВИЋ“
38218 Лепосавић, Војске Југославије бб

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018
- др.закон, 10/2019 и 6/2020): 1. да има одговарајуће образовање за наставника или стручног сарадника за рад у
школи, и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука у ком случају мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника или стручног сарадника; 3. да има психичку, физичку и здраствену способност за
рад са децом и ученицима; 4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна српски
језик; 7. да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8. да има обуку и положен испит за
директора установе (кандидат који нема положен испит за
директора може бити изабран, али ће бити дужан да испит
за директора установе положи у року од две године од дана
ступања на дужност).
ОСТАЛО: Уз пријаву (формулар за пријаву на конкурс који
се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја) кандидати
подносе следећу документацију: биографију са кретањем
у служби, адресом становања, бројем телефона, адресом
електронске поште, оверену фото-копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фото-копију
дозволе за рад наставника, односно стручног сарадника
(лиценца), потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторског понашања - уверење из надлежне службе МУП-а
да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања (не старије од 6 месеци), уверење основног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак (не
старије од 6 месеци), уверење привредног суда да кандидат није правноснажно осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности (не старији од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима - лекарско уверење, не старије од 6 месеци;
доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора
установе уколико га кандидат поседује, доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику), оквирни план рада за време мандата, доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (оригинал или оверена фото-копија извештаја
просветног саветника) уколико га кандидат поседује; доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања достављају само кандидати који
су претходно обављали дужност директора установе. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављиваља
конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за
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запошљавање. Кандидат попуњава пријавни формулар
(образац на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србијe) и
одштампан заједно са осталом потребном документацијом
достављају у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на
конкурс за директора“, на адресу: Основна школа „Лепосавић“, Војске Југославије бб, 38218 Лепосавић или лично у
секретаријату школе. Сва наведена документа доставити у
оригиналу или оверене фото-копије. Уверења и извод не
могу бити старији од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 028/83-543.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

уверење надлежне полицијске управе да није правоснажно осуђиван за кривична дела прописана чланом 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања), оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених,
доказ да зна српски језик (доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику).
Лекарско уверење доставља кандидат који буде примљен
у радни однос пре закључења уговора о раду. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс доставити на адресу: Средња школа „Никола Тесла“ у
Лепосавићу, Немањина 29/А, 38218 Лепосавић. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

К РА Г У Ј Е В А Ц
СРЕДЊА ШКОЛА
„КРАЉ ПЕТАР I“

38211 Племетина

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 28.10.2020.
године, мења се за радно место: хигијеничар, са
90% радног времена, 2 извршиоца и исправно треба да гласи: хигијеничар, са 90% радног времена, 1
извршилац .У осталом делу оглас је непромењен.

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

38218 Лепосавић, Немањина 29/А

Професор географије
за 93,75% радног времена
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука,
ако имају завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника из
општеобраовних 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, 3/18, 7/19).

Техничар за одржавање информационог
система и технологија
за 50% радног времена
УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема - IV степен, уз
одговарајуће искуство из области информационих технологија.

Чистачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба и: да имају психичку, физичку
и здраствену способност за рад са децом и ученицима; да
имају држављанство Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиља у пиородици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да знају српски језик и језик на
којим се остварује образовно- васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној страници Министарства просвете, науке и технолпшког
развоја РС и оштампан и попуњен формулар достављају
школи заједно са потребном документацијом. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: биографију, оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или
уверења о стеченом одговарајућем образовању ако диплома није издата (кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију
дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских, односно основних струковних студија),

34310 Топола, Шумадијска 2
тел. 034/6811-035

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може се
пријавити кандидат који поред општих услова за пријем
у радни однос утврђених у закону испуњава и следеће
посебне услове: да има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 и
10/19); да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/18 и 10/19); да испуњава услове из члана 122
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 и 10/19). Кандидат је дужан
да уз пријаву на конкурс достави: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, потврду о радном искуству,
оверену копију уверења о положеном стручном испиту,
уверење да није осуђиван за кривична дела која онемогућавају рад у просвети, уверење о држављанству. Поред
наведеног, кандидат треба у пријави да наведе биографске податке са кратким прегледом кретања у досадашњој
служби као и податке о стручном усавршавању и организационим способностима (план активности за унапређење
рада школе), као и доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника).
Уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном
документацијом слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН”
34000 Крагујевац, Јесењинова 17
тел. 034/302-160

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 и
чланом 122 став 2, 5 и 6 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017,
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/2020) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015) и то: да поседује одговарајуће образовање из члана 140 ставови 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања стечено за наставника у подручју рада: разредне и предметне
наставе у основној школи и стручног сарадника и то: 1. на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 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; 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 (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно положен стручни испит; да је прошао обуку и положен испит за директора установе; да има
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
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Наука и образовање
зовања 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 безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности, против кога није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за наведена
кривична дела; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани кандидат који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност. Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др.
закон, 10/19 и 6/2020), дужност директора може да обавља
и лице које има образовање из члана 140 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/2020) за наставника основне школе, дозволу за рад наставника или стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада у установи образовања након
стеченог образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати траба да приложе: уверење о држављанству (оригинал или оверену
фото-копију, не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-копију,
не старије од шест месеци); оверен препис/фото-копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (не старије од 6 ммесеци); доказ о познавању језика на ком остварује образовно-васпитни рад (уколико кандидат није
стекао средње, више или високо образовање на српском
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе); оверен препис/фото-копију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела
против полне слободе, против правног саобраћаја, против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење надлежног органа МУП-а Републике Србије, не старије од 6 месеци; уверење привредног
суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности (уверење не старије
од 6 месеци); уверење основног суда о некажњавању
кандидата (да није покренут кривични поступак и да није
покренута истрага против кандидата), оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци; потврду о радном
искуству или оверену фото-копију радне књижице не старије од 6 месеци (из које се види да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања); доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(уколико је кандидат имао стручно-педагошки надзор над
радом, доставити оверену фото-копију извештаја просветног саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (достављају само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); доставити оверену фото-копију
документа, не старију од 6 месеци; оверену фото-копију
лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује), не старију од 6 месеци; доказ о постојању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење, оригинал, не старије
од 6 месеци); попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно). Изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року од две године од дана ступања
на дужност. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном
документацијом достављају се препоручено, поштом на

Бесплатна публикација о запошљавању

горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за
директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Школа нема обавезу враћања конкурсне документације. Ближа обавештења могу се добити на
телефон школе: 034/302-160.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звање доцент, за научну
област Машинско инжењерство, за ужу
научну област Енергетика и процесна
техника
на одређено време од 5 (пет) година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из научне области за коју се наставник бира.
Општи предуслов: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став
4 Закона о високом образовању. Кандидати поред општих
услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета
у Крагујевцу, Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Правилника о критеријумима за
избор наставника Универзитета у Крагујевцу, Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ужим научним, уметничким и стручним областима
Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс потребно
је доставити: диплому или уверење о стеченом докторату
из одговарајуће научне области и диплому или уверење
о претходно завршеним степенима студија, у оригиналу
или овереној копији; оверену фото-копију личне карте
или очитану личну карту; биографију; доказ о педагошком
искуству са навођењем послова које је кандидат обављао,
ако кандидат има педагошког искуства; оцену педагошког рада ако кандидат има педагошког искуства; списак
стручних и научних радова, као и саме радове; уверење
надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична
дела, у оригиналу или овереној копији; друге доказе којима се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних
и изборних елемената за избор наставника. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Сву
документацију са доказима о испуњености услова конкурса сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској
форми на компакт-диску - CD-у, у складу са Упутством за
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање (доступно na: http: //www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандидата са прилозима
доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000
Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком радног места, научне области и уже научне области за коју се конкурише.
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“ и на интернет страници Факултета
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцент или ванредни
професор, за научну област Машинско
инжењерство, за ужу научну област
Енергетика и процесна техника
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора
наука из научне области за коју се наставник бира. Општи
предуслов: кандидат мора да испуњава општи предуслов
у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4
Закона о високом образовању. Кандидати поред општих
услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета
у Крагујевцу, Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Правилника о критеријумима за
избор наставника Универзитета у Крагујевцу, Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ужим научним, уметничким и стручним областима
Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс потребно
је доставити: диплому или уверење о стеченом докторату
из одговарајуће научне области и диплому или уверење о
претходно завршеним степенима студија, у оригиналу или
овереној копији; оверену фото-копију личне карте или очитану личну карту; биографију, доказ о педагошком искуству
са навођењем послова које је кандидат обављао, ако кандидат има педагошког искуства; оцену педагошког рада
ако кандидат има педагошког искуства, списак стручних
и научних радова, као и саме радове; уверење надлежног
органа да кандидат није осуђиван за кривична дела, у оригиналу или овереној копији; друге доказе којима се доказује
испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних
елемената за избор наставника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију

са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су
обавезни да доставе и у електронској форми на компакт
диску - CD-у, у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у
звање (доступно на: http: //www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре
Јањић 6, са назнаком радног места, научне области и уже
научне области за коју се конкурише. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници Факултета инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звању сарадник у настави
за научну област Електротехничко и
рачунарско инжењерство, за ужу научну
област Електротехника и рачунарство
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија који је студије првог степена
завршио са просечном оценом најмање 8; кандидат мора
да има положене испите са просечном оценом најмање
8 из наставних предмета уже научне области за коју се
бира; да је кандидат у току студија показао интересовање
за научноистраживачки рад из уже научне области за коју
се бира; да је кандидат студије завршио у року; кандидат
мора да поседује активно знање енглеског језика. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ближим условима за избор у звање
сарадника Факултета инжењерских наука Универзитета у
Крагујевцу. Општи предуслов: Кандидат мора да испуњава
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању. Уз пријаву
на конкурс потребно је доставити: оверену фото-копију
личне карте или очитану личну карту, извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; потврду да је
кандидат студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија из области за коју се бира,
оригинал или оверену фото-копију дипломе или уверења
о завршеном претходном степену студија, уверење о положеним испитима на свим степенима студија, биографију,
списак стручних и научних радова, као и саме радове, уверења надлежних органа да кандидат није осуђиван за кривично дело и да против кандидата није покренута истрага
или да није подигнута оптужница; друге доказе којима се
доказује испуњење општих и посебних услова. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет
инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са
назнаком радног места за које се конкурише и уже научне
области. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Наставник у звање ванредни професор
за научну област Филолошке науке,
ужа научна област Дијахронија српског
језика
на одређено време од пет година
Наставник у звање доцент или ванредни
професор за научну област Филолошке
науке, ужа научна област Енглеска
књижевност и култура
на одређено време од пет година
2 извршиоца
Наставник у звање доцент за научну
област Филолошке науке, ужа научна
област Шпански језик и лингвистика
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: Услови за избор наставника у друштвено-хуманистичком пољу: за избор у звање доцент: доктор наука
из научне области за коју се кандидат бира са најмањом
просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и да има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са
рецензијама. Услови за избор у звање ванредни професор:
доктор наука из научне области за коју се кандидат бира са
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија),
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односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и има више научних радова од значаја
за развој науке у ужој научној области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинална стручна остварења, 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 скуповима. Обавезан услов за сва звања је непостојање сметње из чл. 72
ст. 4 Закона о високом образовању и осталиопшти, обавезни, изборни и посебни услови који су предвиђени чл. 74
и чл. 75 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 73/2018, 67/19 и 6/20 - др.
закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01/265/2 од 03.04.2018.. године - www.kg.ac.
rs), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета
у Крагујевцу и (бр. II-01-400/6 од 07.05.2019), Одлуком о
изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу
(бр. II-01-400/5 од 07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-564/3 од
28.06.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-359/3 од 05.06.2020), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.
01-3691 од 25.10.2019. године - пречишћен текст), Законом
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/14, 13/2017-одлука УС и 113/2017), Правилником о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/4 од 16.08.2020. године),
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (III-01-523/43 од 16.07.2020. године), Правилником о
научним, уметничким и стручним областима Универзитета
у Крагујевцу (бр. III-01-342/23 од 28.05.2020) - www.kg.ac.
rs и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
Документа која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије диплома свих нивоа студија; извод
из матичне књиге рођених (оверена копија); фото-копија
личне карте и очитана лична карта; потврда надлежног
органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за
кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал или оверена копија); потврда
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на
ФИЛУМ-у); потврда о педагошком искуству на високошколској установи; за кандидате који се први пут бирају у звање
наставника и заснивају радни однос на факултету у саставу
Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање. Сву конкурсну документацију са доказима
о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да
доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD-у) у
3 примерка, у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у
звање које је саставни део Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Ктагујевцу (бр. III-01-523/43 од 16.07.2020.
године, доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Приликом доказивања биографских података, кандидат је дужан да се придржава Закона о заштити података о личности, односно да све личне податке, технички,
одговарајуће прикрије. Фото-копије докумената морају
бити оверене у једном примерку. Пријава кандидата уз
коју није приложена комплетна документација, у складу са
Правилником о начину и поступку стицања звања наставника и заснивање радног односа наставника Универзитета
у Крагујевцу, тражена конкурсом као доказ о испуњености
услова, сматраће се некомплетном и неће се разматрати од
стране комисије. Сва документација и радови достављају
се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу:
Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Сарадник у звање самостални уметнички
сарадник, поље уметности, област
Музичка уметност, ужа уметничка област
Гудачки инструменти: Виолина
са 80% радног времена
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима
еквивалентне четворогодишње студије према раније
важећем закону) или виши нивои студија, са просечном
оценом најмање 8 на свим нивоима студија, изузетна остварења у пољу уметности која су од значаја за развој културе и уметности, значајна признања за уметнички рад,
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изузетна способност за уметничку сарадњу и наставни
рад и најмање четрнаест година радног искуства у звању
уметничког и вишег уметничког сарадника. Непостојање
сметње из чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и
остали обавезни, изборни, општи и посебни услови предвиђени су чл. 82 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18-3 др. закон, 73/18, 67/2019 и
6/2020 - др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. II-01/265/2 од 03.04.2018. године
- www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута
Универзитета у Крагујевцу (бр. II - 01-400/6 од 07.05.2019.
године), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу (бр. II - 01-400/5 од 07.05.2019. године), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета
у Крагујевцу (бр. II - 01-564/3 од 28.06.2019.) Одлуком о
изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу
(бр. II-01-359/3 од 05.06.2020. године), Правилником о
научним, уметничким и стручним областима Универзитета
у Крагујевцу (бр. III-01-342/23 од 28.05.2020), чл. 143 Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.
01-3691 од 25.10.2019 - пречишћен текст), Правилником
о избору сарадника на Одсеку за музичку уметност (бр.
01-1055 од 03.06.2020. године) -www.filum.kg.ac.rs и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа
која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије диплома свих нивоа студија; извод из матичне
књиге рођених (оверена копија); фото-копија личне карте
и очитана лична карта; потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању
(оригинал или оверена копија); потврда о радном искуству
у звању уметничког и вишег уметничког сарадника (најмање четрнаест година); потврда Комисије за обезбеђење
и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у). Кандидат прилаже документацију прописану конкурсом са доказима о
испуњености услова уз попуњени образац који је саставни
део Правилника за избор сарадника на Одсеку за музичку
уметност (бр. 01-1055 од 03.06.2020. године). Кандидат је
у обавези да сву документацију достави у штампаној форми, а попуњен образац у штампаној и електронској форми (на компакт диску - CD-у) у три примерка. Приликом
доказивања биографских података, кандидат је дужан
да се придржава Закона о заштити података о личности,
односно да све личне податке, технички, одговарајуће
прикрије. Фото-копије докумената морају бити оверене у
једном примерку. Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна документација сматраће се некомплетном и
неће се разматрати од стране комисије. Сва документација
и радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или
поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

них докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање, Универзитета у Крагујевцу, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављеног кандидата,
као и опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење). Кандидати који се
пријављују на конкурс морају испуњавати општи предуслов у погледу неосуђиваности, утврђен чланом 72 став 4
Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Статута
Универзитета у Крагујевцу, што доказују потврдом надлежног органа да нису осуђивани за кривична дела предвиђена наведеним прописима. Уз пријаву на конкурс доставити:
биографију; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; оверене копије диплома, односно уверења
о стеченом високом образовању; уверење/потврда/диплома којом се доказује просечна оцена претходних степена
студија; списак објављених стручних и научних радова;
доказе о испуњавању општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 72 став 4 Закона о високом
образовању и чланом 135 став. 1 Статута Универзитета у
Крагујевцу. Све доказе је потребно доставити у оригиналу или овереној копији. Сву документацију са доказима о
испуњености услова конкурса кандидати за избор наставника су дужни да доставе и у електронској форми на компакт диску (CD), у складу са Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора
у звање, Универзитета у Крагујевцу (доступно на: http: //
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php.) Конкурс остаје отворен
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу:
Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и
туризам у Врњачкој Бањи, Војвођанска бб, 36210 Врњачка
Бања, са назнаком „Пријава на конкурс“.

К РА Љ Е В О

УСЛОВИ: VII степен, висока стручна спрема; да кандидат има одговарајуће образовање утврђено 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 и 3/2017, даље Правилник); кандидат је у обавези
да приликом пријављивања на конкурс попуни пријавни
формулар који се налази на сајту Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доказ се прибавља пре закључења уговора о раду); да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да приликом подношења пријава на конкурс поднесу доказе о испуњености услова из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон). Копије
морају бити оверене, а уверења не старија од 6 месеци.
Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним документима слати на адресу: ОШ „Стефан Немања“
- Студеница бб, 36343 Студеница. Сва обавештења на
телефон: 036/5436-450.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И
ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

1. Наставник у звање доцента, научна
област Економске науке, за ужу научну
област Општа економија и привредни
развој
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктор економских наука.

2. Наставник у звању доцент, научна
област Филолошке науке, за ужу научну
област Енглески језик
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктор наука - филолошке науке.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава опште и посебне
услове предвиђене чланом 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-265/2 од 03.04.2018, бр.
II-01-400/5 од 7.05.2019, бр. II-01-400/6 од 7.05.2019, бр.
II-01-564/3 од 28.06.2019. и бр. II-01-359/3 од 05.06.2020),
Статутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој
Бањи (пречишћен текст, бр 1540 од 14.08.2020), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр.
III-01-523/43 од 16.07.2020. године), Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевант-

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“
36343 Студеница
тел. 036/5436-450

Професор физике
са 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
Професор техничког образовања
са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до истека,
односно престанка мандата запосленом
изабраном за директора школе у првом
мандату

www.nsz.gov.rs
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Наука и образовање

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“
36350 Рашка, Милуна Ивановића бб

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 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 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 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 и родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености наведених услова саставни су
део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 2, који се
прибавља пре закључења уговора о раду. Одговарајуће
високо образовање је образовање стечено: 1. (1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (2) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (3) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2. на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 3. изузетно, наставник и
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (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, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. 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 стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања. Изабрани директор,
ако нема положен испит за директора, дужан је да исти
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 одговарајуће 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 кандидата 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 оверену копију); 11. доказ о знању српског
језика и језика на којем се обавља васпитно-образовни
рад - мађарски језик (доказ одговарајуће високошколске
установе да је положио српски језик, уколико је образовање стекао на мађарском језику, односно доказ одговарајуће високошколске установе да је положио мађарски
језик, уколико је образовање 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

Бесплатна публикација о запошљавању

психичку, физичку и здравствену 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 установе, дужно је
да достави оверену фото-копију извештаја о резултату
стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај
просветног саветника) и резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања; 14.
оквирни план рада за време мандата. Документација се
доставља у три примерка (један примерак чини оригинал или оверена фото-копија докумената, а у два примерка достављају се обичне фото-копије оригинала или
оверених фото-копија). Пријава на конкурс обавезно
треба да садржи податке о кандидату (име и презиме
кандидата, адресу пребивалишта, односно боравишта,
конакт телефон, адресу електронске поште ако је кандидат поседује), исто се подноси на пријавном формулару
(исти образац се налази на званичној инернет страници
Министарства просвете, 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
конкурс у публикацији „Послови”. Пријава на конкурс за
избор директора заједно са потребном документацијом
доставља се у затвореној коверти поштом на адресу
установе: Предшколска установа „Весело детињство“
Рашка, 36350 Рашка, Милуна Ивановића бб, са назнаком
„Конкурс за избор директора установе”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. О
резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у
року од 8 дана од дана пријема решења о именовању
директора установе које доноси министар просвете, науке и технолошког развоја. Ближа обавештења могу се
добити у правној служби установе на тел. 036/736-120.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37226 Блажево, Брус

Стручни сарадник - библиотекар
са 6% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и
услове у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/17 и 10/19, 6/20), и то: 1) да има одговарајуће образовање прописано Законом и Правилником којим се прописује степен и врста образовања наставника и стручног
сарадника у основној школи; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављење малолетног лица и родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
наведених услова, и то тачке 1, 3-5, саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења
уговора.
ОСТАЛО: Наставник, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, јесте лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачке (1) одељка „Остало” мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или

вишим образовањем. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
(поред горе наведене документације и извод из матичне
књиге рођених), у овереној копији, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена документација се не враћају кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
слати на адресу школе.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Наставник хемије
са 30% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са боловања,
односно са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, за рад
у издвојеним одељењима у Злегињу и
Доброљупцима
Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице
са боловања, односно са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, за рад у издвојеним одељењима
у Злегињу, Мрмошу, Доњем Ступњу,
Трнавцима, Гаревини и Доњој Великој
Врбници
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона
о раду („Сл. гл. РС“, бр. 24/05, 61/09, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 -одлука УС, 113/17), у радни однос може да буде
примљено лице које испуњава и услове прописане чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), као и чл. 27 Правилника о организацији и систематизацији послова: 1) поседовање одговарајућег образовања, у складу са Законом и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи; 2) поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; 3) поседовање држављанства Републике
Србије; 4) знање српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад; 5) да није осуђивано 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 злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
која није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Докази о испуњености напред наведених услова и то тачке 1), 3)-5) су саставни део пријаве на конкурс,
а доказ за тачку 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Наставник у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (са званичне странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја),
потребно је доставити школи: оверену фото-копију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме (не старију од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139
ст. 1 тачка 3 Закона о основама образовања и васпитања
(оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци) из
МУП-а; уверење да против лица није покренут кривични
поступак, нити да је покренута истрага за наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама образовања и васпитања из суда; извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу (оригинал или оверена
копија, не старија од 6 месеци); уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима - лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послати на горенаведену адресу. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона: 037/3552-353.

04.11.2020. | Број 906 |

31

Наука и образовање

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Домар/мајстор одржавања
на одређено време до 31. августа 2021.
године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона
о раду („Сл. гл. РС“, бр. 24/05, 61/09, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17-одлука УС, 113/17). у радни однос може да буде
примљено лице које испуњава и услове прописане чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) као и чл. 27 Правилника о организацији и систематизацији послова: 1) поседовање одговарајућег образовања, у складу са Законом и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи; 2) поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; 3) поседовање држављанства Републике
Србије; 4) знање српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад; 5) да није осуђивано 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 злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за која није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Докази о испуњености напред наведених услова и то тачке
1), 3)-5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ за тачку 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (са званичне странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја),
потребно је доставити школи: оверену фото-копију или
препис сведочанства средње стручне спреме (не старију од
6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1
тачка 3 Закона о основама образовања и васпитања (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци) из МУП-а;
уверење да против лица није покренут кривични поступак,
нити да је покренута истрага за наведена кривична дела
из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама образовања и
васпитања из суда; извод из матичне књиге рођених издат
на прописаном обрасцу (оригинал или оверена копија, не
старија од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија, не старија од 6 месеци); доказ о поседовању возачке дозволе Б категорије (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци). Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима - лекарско уверење подноси 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. Пријаве треба
послати на горенавдену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона: 037/3552-353.

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО
МЕДИЦИНСКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Балканска 18

Предавач из уже научне области
Фармација са фармакологијом
на период од 5 година, са 5% радног
времена
УСЛОВИ: стечено високо образовање првог степена, фармацеутски факултет и специјалистичке академске студије
из области фармакологије, објављени стручни радови и
способност за наставни рад. Лица која подносе пријаву на
конкурс за избор у звање морају приложити и следећу документацију: кратка животна и радна биографија; фото-копије диплома свих нивоа студија; очитану личну карту; за
педагошку и наставну праксу (ако је кандидат остварио на
високошколској установи), резултати анкета: студената,
наставника и сарадника и доказ о усавршавању педагошких активности у извођењу наставе или позитивна оцена
приступног предавања (за кандидате који немају педагошко искуство); референце: научни или стручни радови објављени у домаћим или међународним часописима,
уџбеници, збирке задатака, практикуми, патенти, софтверска решења, монографије, радови штампани у зборницима
са стручних или научних скупова и др. лиценце, стручни
испити из уже стручне области за коју се бира и сл. Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације
неће бити разматране. Пријаве слати на наведену адресу.
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ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

16251 Печењевце, Воје Митровића 4
тел. 016/791-115

Наставник предметне наставе наставник српског језика
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да
има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи за наставника српског језика, без обзира на радно искуство; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достављају се докази о
испуњености услова: оригинал или оверена фото-копија
дипломе или уверења о дипломирању ако није издата
диплома; оригинал уверења о неосуђиваности; оригинал
или оверена фото-копија уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених; да је диплома или уверење
издато на српском језику, односно потврда установе која је
издала диплому да је кандидат пратио наставу на српском
језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом и кратком биографијом достављају
школи у року од осам дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узати у
разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована одлуком директора. Решење о избору кандидата по
објављеном конкурсу у публикацији „Послови“ донеће се
у складу са чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања. Сва додатна обавештења могу се добити путем телефона: 016/791-115, од 8 до 14 сати. Пријаве
се могу предати непосредно школи или преко поште на
адресу школе.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-205

Професор машинске групе предмета
на одређено време до повратка
запосленог са функције директора
школе
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају прописане услове предвиђене Законом о раду, Законом о основама система образовања и васпитања и то: да имају одговарајуће
образовање (високо образовање) у складу са чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
и одредбама Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Машинство и обрада
метала; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да имају држављанство Републике Србије; да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да знају
српски језик на којем се остварује образовно-вапитни рад,
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику. Конкурс траје 8 дана од дана јавног оглашавања,
а кандидати уз пријавни формулар који се преузима и

попуњава на званичној интернет страници Министарства
и доставља школи, достављају и следећу документацију:
оверену фото-копију дипломе или уверења о стеченом
образовању, уверење о држављанству (оверена фото-копија, не старија од 6 месеци), уверење о неосуђиваности
за наведена кривична дела из казнене евиденције надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (оверена фото-копија). Напомена: лекарско уверење је потребно када решење о избору
постане коначно, пре закључивања уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу, СТШ
„Вожд Карађорђе“, 16230 Лебане, Цара Душана 78, са назнаком „За конкурс“.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
16235 Брестовац, Вука Карџића 1
тел. 016/782-206

Оглас објављен 28.10.2020. године, у публикацији
„Послови“ број 905, за радно место: директор, на
период од 4 године, исправља се у погледу доказа које су кандидати дужни да доставе, тако што се
додаје: доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника),
односно доказ - потврда да није вршен стручно-педагошки надзор у раду кандидата уколико истог није
било. У осталом делу оглас остаје непромењен.

ЛОЗНИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„14. ОКТОБАР“
15311 Драгинац
тел. 015/854-042

Наставник предметне наставе - немачки
језик
за 67% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника предметне
наставе - немачки језик, треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања
и члана 3 став 1 тачка 3) подтачка (3) Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи и то: а) да има одговарајуће високо образовање: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил немачки језик), мастер професор језика
и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и
култура), мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) 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 малаолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из тачака а), в), г), и д)
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из
тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора
о раду. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс
спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у
Цикотама, на одређено време ради
замене запосленог преко 60 дана,
замена директора у мандату
УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника разредне
наставе треба да испуњава услове из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања и члана 2 став
1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
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Наука и образовање
стручних сарадника у основној школи и то: а) да има одговарајуће високо образовање: професор разредне наставе,
професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу; б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; в) 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 малаолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из тачака а), в), г), и д)
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из
тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора
о раду. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс
спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ“
15313 Бела Црква
тел. 015/591-003

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана,
односно до повратка запосленог са
функције директора школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/20), односно: да испуњава услове
предвиђене чл. 140-142 Закона о основама система образовања и васпитања и да у погледу стручне спреме испуњава
услове 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, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/20 и 8/20),
односно да је: 1) професор разредне наставе, 2) професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, 3) професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу, 4) мастер
учитељ, 5) дипломирани учитељ - мастер; 6) професор
разредне наставе и ликовне културе за основну школу; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давања
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, као и да
се против њега не води истрага ни кривични поступак. Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оверену фото-копију дипломе о стеченом образовању (кандидат који је
стекао одговарајуће високо образовање по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године,
доставља и оверену фото-копију дипломе о завршеним студијама првог степена), уверење или потврду о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци); потврду или уверење да се против кандидата не води истрага ни кривични
поступак издата од стране надлежног суда (не старије од 6
месеци); оригинал извод из матичне књиге рођених; оригинал уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
кандидати који образовање нису стекли на српском језику,
достављају и доказ да познају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад - оверена фото-копија дипломе
или уверења о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на српском језику или оверена фото-копија
уверења, односно потврде о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе;
биографија. Кандидати попуњавају пријавни формулар
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који се налази на званичном интернет сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампан
формулар уз наведену документацију достављају на адресу: ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“, Бела Црква, 15313
Бела Црква, у року од 10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, са назнаком за које радно
место се пријављују. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Све додатне
информације о конкурсу могу се добити у секретаријату
школе, на број: 015/591-003.

СРЕДЊА ШКОЛА КРУПАЊ
15314 Крупањ, Вука Караџића 16
тел. 015/7581-143

Наставник математике
са 79% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др.
Закон, 10/19 и 6/20): 1) да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији и Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама за
наставника математике; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик као језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад.

Стручни сарадник - педагог
на одређено време, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др.
Закон, 10/19 и 6/20): 1) да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији и Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама за
педагога; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик као језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или оверену фото-копију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању (основне студије
и мастер студије); оригинал или оверену фото-копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену фото-копију извода из матичне књиге рођених

(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фото-копију доказа о неосуђиваности (не старије од 6 месеци).
Лекарско уверење као доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на адресу школе: Средња школа, 15314 Крупањ,
Вука Караџића 16, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса са назнаком „За конкурс за пријем у радни однос
(навести за које радно место)“. Конкурс за пријем у радни
однос спроводи конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним решењем. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. кандидати који буду
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. За све информације обратити се на број телефона: 015/7581-143.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА“
15303 Тршић, Тршићки пут бб
тел. 015/868-323

Наставник математике
са 89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане
законом и то да има: 1. одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник Републике Србије”, бр.
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20); 2. одговарајући степен и врсту образовања у складу са чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
Републике 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); 3. психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 4. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20); 5.
држављанство Републике Србије; 6. да зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Наведени
услови се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из
тачака 1, 2, 4, 5 и 6 саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 3 прибавља се пре закључења уговора о
раду. Приликом конкурисања, кандидат подноси документацију којом доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос и то: 1. попуњен пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије; 2. кратку
биографију; 3. оверену фото-копију дипломе или уверења
о стеченом одговарајућем високом образовању; 4. оверену
фото-копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате који поседују наведени
доказ); 5. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фото-копија, не старије од 6 месеци; 6.
извод из матичне књиге рођених (са холограмом или оверена фото-копија; 7. уверење надлежне полицијске управе
МУП да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања („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; 8. лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду);
9. доказ о знању српског језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи кандидат доставља само ако
одговарајуће образовање није стечено на српском језику.
Документацију о испуњености услова конкурса 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 назнаком „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 у времену од 08 до 13 часова.

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, односно до повратка
одсутне запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане
законом и то да има: 1. одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник Републике Србије“, бр.
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20); 2. одговарајући сте-
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Наука и образовање
пен и врсту образовања у складу са чланом 3 став 1 тачка
10 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник Републике 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); 3. психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 4. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 88/17,
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20); 5. држављанство Републике Србије; 6. да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Наведени услови се доказују приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази
о испуњености услова из тачака 1, 2, 4, 5 и 6 саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 3 прибавља се пре
закључења уговора о раду. Приликом конкурисања, кандидат подноси документацију којом доказује испуњеност
услова за пријем у радни однос и то: 1. попуњен пријавни
формулар који се преузима са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 2. кратку биографију; 3. оверену фото-копију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем високом
образовању; 4. оверену фото-копију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате
који поседују наведени доказ); 5. уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фото-копија, не
старије од 6 месеци; 6. извод из матичне књиге рођених (са
холограмом или оверена фото-копија); 7. уверење надлежне
полицијске управе МУП да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1
тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„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; 8. лекарско уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду);
9. доказ о знању српског језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи кандидат доставља само ако
одговарајуће образовање није стечено на српском језику.
Документацију о испуњености услова конкурса 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 назнаком „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.

НИШ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО АНДРИЋ“

18000 Ниш, Бранка Бјеговића бб

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабран кандидат
који испуњава услове прописане чланом 122 став 2 и 5
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 и то: да има стечено одговарајуће високо образовање за наставника основне школе и подручје рада, за
педагога и психолога: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука
(лице под овом подтачком такође мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у
вршењу раније дужности; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита и друга кривична дела против службене
дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом - без обзира на изречену кривичну санкцију; да за
кандидата није утврђено дискриминаторно понашање у
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складу са законом (кандидат не може да буде лице за које
је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашење); да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника; да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора
дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност); да има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног саветника), уколико је стручно-педагошки надзор обављен; да
има доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (кандидат који
је претходно обављао дужност директора установе у којој
је обављен стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање). Предност при избору директора има кандидат
који је стекао неко од звања према прописима из области
образовања. Кандидат не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против
њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога - за
кривична дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита и друга кривична дела против службене
дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат с
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, за директора може бити изабрано и лице које испуњава услове из
члана 122 став 6 члана 139 и члана 140 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања које поседује:
одговарајуће образовање за наставника основне школе:
да кандидат има стечено одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне академске, односно
стуковне и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или више образовање; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита и друга кривична
дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; да за њега није утврђено дискриминаторно понашање, у складу са законом (кандидат не може да
буде лице за које је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање); да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника; да
има најмање десет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има обуку и положен испит за директора
установе (изабрани кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року до две године од
дана ступања на дужност); да има доказ о резултату
стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног саветника), уколико је стручно-педагошки надзор
обављен; да има доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (кандидат који је претходно обављао дужност директора установе у којој је обављен стручно-педагошки надзор и
спољашње вредновање). Предност при избору директора
има кандидат који је стекао неко од звања према прописима из области образовања. Кандидат не може да оствари
предност приликом избора ако је у току избора утврђено
да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога - за кривична дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична дела
против службене дужности, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију. Уз пријаву на конкурс, учесник конкурса
подноси следеће доказе: оверену фото-копију дипломе о

стеченом одговарајућем образовању (овера фото-копије
не старија од 6 месеци од датума објаве конкурса); оверену фото-копију дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета (само учесник конкурса
који има завршене 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; овера
фото-копије не старија од 6 месеци од датума објаве конкурса); оригинал извод из матичне књиге рођених за кандидате који су променили презиме, односно име после
издавања дипломе (оригинал не старији од 6 месеци од
датума објаве конкурса); оригинал уверења о држављанству Републике Србије, (оригинал не старији од 6 месеци
од датума објаве конкурса); оригинал или оверену
фото-копију доказа о познавању српског језика (доставља
само кандидат уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; овера фото-копије не старија од 6
месеци од датума објаве конкурса); оверену фото-копију
доказа о положеном испиту за дозволу за рад наставника,
васпитача и стручних сарадника (лиценцу) или уверења о
положеном стручном испиту за наставника, васпитача или
стручних сарадника (овера фото-копије не старија од 6
месеци од датума објаве конкурса); оригинал доказа
МУП-а о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30 дана од датума објаве
конкурса); оригинал доказа надлежног привредног суда
да није правоснажно осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности (оригинал не старији од 30 дана
од датума објаве конкурса); оригинал доказа основног
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 насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита и друга кривична дела против
службене дужности; 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 (оригинал не старији од датума објаве конкурса);
оригинал доказа о радном искуству на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања, издата од стране послодавца (оригинал не старији
од 30 дана од датума објаве конкурса); оверену фото-копију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидат
које је претходно обављао дужност директора установе у
којој је обављен стручно-педагошки надзор и спољашње
вредновање), односно оригинал доказа установе, ако надзор није обављен; оверену фото-копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај
просветног саветника), (само кандидат који је имао стручно-педагошки надзор о свом раду); оверену фото-копију
лиценце за директора установе (уколико кандидат не достави овај доказ његова пријава се сматра потпуном); оверена фото-копија доказа о звању (уколико кандидат не
достави овај доказ његова пријава се сматра потпуном);
биографију са кратким прегледом кретања у служби; план
рада директора за време мандата; оригинал лекарског
уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (оригинал не старији од датума
објаве конкурса). Фото-копије које нису оверене од стране
надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве доставити лично или поштом на
адресу Основне школе „Иво Андрић“ Ниш, Бранка Бјеговића бб, 18000 Ниш. Лице које је учесник конкурса може
добити додатне информације код секретара школе.
Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве неће
бити узете у разматрање. Одлуку о избору директора школе доноси министар у року од 30 дана од дана пријема
документације. Термини изражени у овим тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и
мушки род лица на која се односе.
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Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабран кандидат који
испуњава услове прописане чланом 122 ст. 2 и 5, 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 и то:
да има стечено одговарајуће високо образовање за наставника основне школе и подручје рада, за педагога и психолога: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (лице под овом подтачком
такође мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета); на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правосажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности; да није осуђиван
правосажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита и друга кривична дела против службене
дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом - без обзира на изречену кривичну санкцију; да за
њега није утврђено дискриминаторно понашање у складу
са законом (кандидат не може да буде лице за које је у
поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашење); да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника; да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и
положен испит за директора установе (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност); да
има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом
раду (извештај просветног саветника), уколико је стручно-педагошки надзор обављен; да има доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (кандидат који је претходно обављао дужност
директора установе у којој је обављен стручно-педагошки
надзор и спољашње вредновање). Предност при избору
директора има кандидат који је стекао неко од звања према
прописима из области образовања. Кандидат не може да
оствари предност приликом избора ако је у току избора
утврђено да је против њега покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога - за кривична дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом - без обзира на изречену кривичну санкцију. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, за директора
може бити изабрано и лице које испуњава услове из члана
122. став 6, члана 139 и члана 140 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања које поседује: одговарајуће образовање за наставника основне школе: да кандидат има стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно стуковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
није: осуђиван правосажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности; осуђиван правосажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца; осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично
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дело примање мита или давање мита и друга кривична
дела против службене дужности, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом - без обзира на изречену кривичну
санкцију; утврђено дискриминаторно понашање у складу
са законом (кандидат не може да буде лице за које је у
поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашење); да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника; да има најмање десет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и
положен испит за директора установе (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност); да
има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом
раду (извештај просветног саветника), уколикоје стручно-педагошки надзор обављен; да има доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (кандидат који је претходно обављао дужност
директора установе у којој је обављен стручно-педагошки
надзор и спољашње вредновање). Предност при избор
директора има кандидат који је стекао неко од звања према
прописима из области образовања. Кандидат не може да
оствари предност приликом избора ако је у току избора
утврђено да је против њега покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога - за кривична дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију. Уз
пријаву на конкурс, учесник конкурса подноси следеће
доказе: оверену фото-копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (овера фото-копије не старија од 6
месеци од датума објаве конкурса); оверену фото-копију
дипломе о завршеним студијама првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета (само учесник конкурса који има завршене
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; овера фото-копије не старија од 6 месеци од датума објаве конкурса); оригинал извод из матичне
књиге рођених за кандидате који су променили презиме,
односно име после издавања дипломе (оригинал не старији
од 6 месеци од датума објаве конкурса); оригинал уверења
о држављанству Републике Србије (оригинал не старији од
6 месеци од датума објаве конкурса); оригинал или оверену
фото-копију доказа о познавању српског језика (доставља
само кандидат уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; овера фото-копије не старија од 6
месеци од датума објаве конкурса); оверену фото-копију
доказа о положеном испиту за дозволу за рад наставника,
васпитача и стручних сарадника (лиценцу) или уверења о
положеном стручном испиту за наставника, васпитача или
стручних сарадника (овера фото-копије не старија од 6
месеци од датума објаве конкурса); оригинал доказа
Министарства унутрашњих послова о неосуђиваности
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30 дана од
датума објаве конкурса); оригинал доказа надлежног привредног суда да није правоснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности (оригинал не старији од
30 дана од датума објаве конкурса); оригинал доказа основног суда да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита и друга кривична дела против службене дужности; 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
(оригинал не старији од датума објаве конкурса); оригинал

доказа о радном искуству на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања, издата
од стране послодавца (оригинал не старији од 30 дана од
датума објаве конкурса); оверену фото-копију доказа о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само кандидат које је претходно
обављао дужност директора установе у којој је обављен
стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање,
односно оригинал доказа установе ако надзор није
обављен); оверену фото-копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (само кандидат који
поседује извештај просветног саветника); оверену фото-копију лиценце за директора установе (уколико кандидат не
достави овај доказ његова пријава се сматра потпуном);
биографију са кратким прегледом кретања у служби; план
рада директора за време мандата; оригинал лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (оригинал не старији од датума објаве
конкурса). Фото-копије које нису оверене од стране
надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве доставити лично или поштом на адресу
Основна школа „Ћеле-кула“ Ниш, Радних бригада 28, Ниш.
Лице које је учесник конкурса може добити додатне информације код секретара Основна школа „Ћеле-кула” 18000
Ниш. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве
неће бити узете у разматрање. Одлуку о избору директора
школе доноси министар у року од 30 дана од дана пријема
документације. Термини изражени у овим тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и
мушки род лица на која се односе.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36320 Тутин, Његошева 13
тел. 020/811-180

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава следеће услове прописане чл. 139, 140 и 122 Закона о
основама система образовања и васпитања: одговарајуће
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона и то: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2)
Закона мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за 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; да није правноснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу дужности; држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно положен
стручни испит; да је прошао обуку и има положен испит за
директора установе; да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани кандидат који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем, дужност директора може да
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 Закона за наставника основне школе, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора и најмање 10 година рада
у установи након стеченог образовања. Кандидати треба да приложе: пријавни формулар; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе за време трајања мандата; доказ о
држављанству (уверење о држављанству, односно извод
из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци); оверен
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Наука и образовање
препис/фото-копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оверену фото-копију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника,
педагога или психолога (дозвола за рад); потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење
из надлежне службе Министарства унутрашњих послова
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела наведена у условима за избор директора,
издато након објављивања конкурса; уверење основног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак
за наведена кривична дела; уверење привредног суда да
кандидат није правноснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу дужности; доказ о познавању језика на ком се
изводи образовно-васпитни рад; лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; извештај просветног саветника
као доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата, уколико поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања, уколико је кандидат претходно обављао дужност
директора; оверену фото-копију уверења о положеном
испиту за директора установе (пријава која не садржи
уверење о положеном испиту за директора установе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у
обавези да у законском року положи испит за директора
школе). Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће узети у разматрање. Пријаве са документима слати на
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за
директора“. Ближе информације о конкурсу могу се добити
путем телефона: 020/811-180 или 062/458-134.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Осаоница, 36300 Нови Пазар
36314 Штитаре
тел. 020/351-393

Педагог
на одређено време, замена одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
раднице са боловања
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем
у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015, 88/17) и то: 1) да имају
одговарајуће образовање, 2) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за 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 дискиминаторно понашање; 4) да
имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Потребна документа: оригинал или оверена копија дипломе, односно уверење којим се доказује одговарајуће високо
образовање; оригинал уверење о држављанству не старије
од 6 месеци; оригинал извод из матичне књиге рођених,
не старији од 6 месеци. Информације се могу добити на
горе наведеној адреси и кандидати могу слати пријаве на
исту. Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе или преко телефона.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
21000 Нови Сад, Футошка 5

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава следеће услове прописане чл. 122, 139 и чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да
има одговарајуће образовање: на студијама другог степена
(мастер акдемске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајуће
предмете, односно групе предмета; студије другог степена
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из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије другог
степена који комбинује целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2. да је прошао обуку и положио
испит за директора установе (изабрани кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да у року од две године од дана ступања на дужност положи наведени испит у
складу са условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања, „Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон и 10/2019); 3. да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника; 4. најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 6. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће; за кривична дела 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, као и да против кандидата није покренута истрага
нити подигнута оптужница; 7. да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности; 8. да има држављанство Републике Србије; 9.
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
оригинал или оверен препис односно фото-копију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверен препис
односно фото-копију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; оригинал или оверену
фото-копију уверења о положеном испиту за директора
установе (пријава која не садржи уверење о положеном
испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе); доказ о
држављанству (уверење о држављанству, односно извод
из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци - оригинал, или оверена фото-копија); оригинал или оверену фото-копију уверења надлежног суда да против њега
није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фото-копија уверења привредног суда
да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци); потврду о радном искуству, односно потврда надлежне установе да кандидат има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена
фото-копија); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, односно извод из казнене евиденције, у складу са чл. 139 ст.1 тачка З) Закона о основама
система образовања и васпитања издат од надлежне полицијске управе (оригинал или оверена фото-копија, извод
мора бити издат након објављивања конкурса); доказ да
зна српски језик (уколико је кандидат стекао одговарајуће
високо образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања на српском језику, сматра се
да је достављањем доказа о образовању доставио и доказ
да зна српски језик); кандидат који образовање није стекао
на српском језику, доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је положио испит из српског језика
- у оригиналу или оверену фото-копију; лекарско уверење
(може и из радног досијеа, а кандидат који буде изабран ће
накнадно пре закључења уговора доставити ново лекарско
уверење); доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га
поседује (оригинал или оверена копија), у супротном је
потребно доставити потврду надлежне школске управе да
није вршен стручно-педагошки надзор кандидата; доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе, оригинал или
оверена фото-копија); преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и доставља га одштампаног уз осталу документацију. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса
у листу „Послови“. Пријаву са доказима кандидати подносе
на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор
директора школе“. Пријаве се могу доставити поштом или
лично у секретаријат школе. Неблаговремене и непотпуне

пријаве неће се узети у разматрање, као ни фото-копије
докумената које нису оверене од стране надлежних органа
(суда, органа општинске, градске управе, јавног бележника). За ближе информације о конкурсу обратити се секретару школе, на телефон: 021/6622-201.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „МАДАГАСКАР“
21000 Нови Сад, Футошка 119

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и ако има: 1)
одговарајуће образовање (средње образовање у трајању
од четири године, образовни профил медицинска сестра
- васпитач); 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад; 6) Предност имају канидидати са знањем руског језика
на нивоу А2.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи личну и радну биографију са важећом адресом и контакт телефоном, оверену фото-копију дипломе о стеченом
образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-копија, 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 кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (не старије од 6 месеци). Доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве доставити поштом на горе наведену адресу. Рок
за подношење пријава је 5 дана од објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Више информација на телефон:
060/6506-503.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

21000 Нови Сад, Футошки пут 25а
тел. 021/4790-364

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка
запосленог са функције директора
установе
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за заснивање радног односа, у складу са чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019 и 6/2020)
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),
односно: имати одговарајуће образовање; имати психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и
ученицима; морају поседовати доказ о неосуђиваности,
односно не смеју бити осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
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понашање; имати држављанство Републике Србије; знати
српски језик или језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; биографију са личним подацима; доказ
о одговарајућем образовању (оригинал или оверену копију
дипломе); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фото-копију); уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фото-копију); доказ о неосуђиваности,
односно не смеју бити осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о знању
српског језика достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима се доставља непосредно пре закључења
уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе. Конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос у складу са чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања. 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 запошљавање применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос и обавља разговор са кандидатима са листе, а разговор ће се обавити у просторијама школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс
доставити лично или слати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс за пријем у радни однос“.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

8. Ванредни професор за ужу научну
област Хортикултура и пејзажна
архитектура
на одређено време до 5 година

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

9. Ванредни професор за ужу научну
област Уређење, заштита и коришћење
вода
на одређено време до 5 година
2 извршиоца

1. Наставник у звању доцента за
ужу научну област Инжењерство
информационих система
на одређено време од 5 година

10. Доцент или ванредни професор за
ужу научну област Фитофармација
на одређено време до 5 година
11. Доцент или ванредни професора за
ужу научну област Хемија и биохемија
на одређено време до 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област. Кандидати треба да
испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 др. закон),
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе
о испуњености услова по овом конкурсу: краћу биографију
са библиографијом, списак научних и стручних радова, као
и доказе о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој
стручној спреми. За наставна звања (доцент, ванредни или
редовни професор) кандидати треба да попуне електронски
образац који се налази на сајту Универзитета Нови Сад https:
//www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45izbor-u-zvanje (исти доставити на мејл: opstasluzba@polj.uns.
ac.rs, у року предвиђеном за пријаву кандидата). За сваку
одредницу коју попуњава кандидат у обрасцу неопходно
је приложити и доказ, у виду одлуке, решења или потврде.
За сарадничка звања (асистент, сарадник у настави), поред
биографских података, научних и стручних радова, као и
доказа о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, доставити и уверења о наставку студија.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана
од дана објављивања. Пријаве достављати на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурс“.

1. Ванредни или редовни професор
за ужу научну област Анатомија,
хистологија и физиологија животиња
на одређено време до 5 година или на
неодређено време

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

2. Ванредни или редовни професор
за ужу научну област Ветеринарска
микробиологија и заразне болести
животиња
на одређено време до 5 година или на
неодређено време

Предавач за ужу област Трговина
на одређено време од 5 година

3. Ванредни или редовни професор за
ужу научну област Ботаника
на одређено време до 5 година или на
неодређено време
4. Ванредни или редовни професор за
ужу научну област Рачуноводство и
економика пољопривредних газдинстава
на одређено време до 5 година или на
неодређено време
5. Ванредни или редовни професор
за ужу научну област Менаџмент и
организација у пољопривреди
на одређено време до 5 година или на
неодређено време
6. Ванредни или редовни професор за
ужу научну област Фитофармација
на одређено време до 5 година или на
неодређено време
7. Ванредни или редовни професор за
ужу научну област Аграрна економија и
рурални развој
на одређено време до 5 година или на
неодређено време
Бесплатна публикација о запошљавању

21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4

УСЛОВИ: магистар наука, односно најмање специјалиста
академских студија - економске науке; објављени научни,
односно стручни радови у научним часописима и зборницима, са рецензијама, најмање пет, из уже области за коју се
кандидат бира; способност за наставни рад; држављанство
Републике Србије. Напомена: лице које је правоснажном
пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, не може стећи звање наставника.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: оверене фото-копије диплома о завршеним основним и последипломским студијама; биографију; списак научних и стручних радова, као и саме радове; доказ о држављанству.
Пријаве се могу поднети лично, радним даном, на горе
наведену адресу или путем поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија ће у року од
60 дана од дана истека рока за пријаву на конкурс сачинити
извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на увид
јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити
обавештени путем огласне табле и сајта школе.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Стицање звања

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области информационе технологије или
индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент или
електротехничко и рачунарско инжењерство; да је претходне степене студија кандидат завршио са просечном оценом најмање 8, односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14
Правилника о ближим минималним условима за избор
наставника на Универзитету у Новом Саду.

2. Наставник у звању доцента за ужу
научну област Мехатроника, роботика,
аутоматизација и интегрисани системи
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен научни
степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области индустријско инжењерство и инжењерски
менаџмент или електротехничко и рачунарско инжењерство
или машинско инжењерство или мехатроника; да је претходне степене студија кандидат завршио са просечном оценом најмање 8, односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом
143 Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14 Правилника о ближим минималним условима за избор наставника на
Универзитету у Новом Саду.

3. Наставник у звању доцента за ужу
научну област Хидротехника
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области грађевинско инжењерство; да
је кандидат претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање 8, односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као
и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду и
чланом 14 Правилника о ближим минималним условима за
избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

Избор у звања
4. Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Теоријска и примењена физика
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 примењена физика или физичке науке, као и услови прописани чланом 13 Правилника о ближим минималним условима
за избор наставника и сарадника на Факултету техничких
наука у Новом Саду.

5. Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Планирање, регулисање и безбедност
саобраћаја
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 саобраћајно инжењерство или архитектура (ТТ), као и услови
прописани чланом 13 Правилника о ближим минималним
условима за избор наставника и сарадника на Факултету
техничких наука у Новом Саду.

6. Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Метрологија, квалитет, еколошкоинжењерски аспекти, алати и прибори
на одређено време од 3 године
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Наука и образовање
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни назив доктора наука, односно доктора уметности
или одбрањена докторска дисертација, из области машинско инжењерство или инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, као и услови прописани чланом
13 Правилника о ближим минималним условима за избор
наставника и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.

за избор у звање наставника у штампи, неопходно је да
аутор приложи потврду уредништва часописа са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати на горе наведену адресу за сваки
конкурс за стицање звања и заснивање радног односа,
посебно. Комисија ће разматрати само благовремене пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана
ступања на снагу уговора о раду.

које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази
о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)-5) овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка
2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.

7. Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Геотехника
на одређено време од 3 године

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да
поседује средње образовање (IV степен стручне спреме-машинске, електро или грађевинске струке, III степен стручне
спреме-металске струке-инсталатер водовода и канализације-оверена фото-копија); да је држављанин Републике
Србије (уверење о држављанству РС оригинал или оверена
копија); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење
из МУП-а не старије од шест месеци). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве на
конкурс неће бити разматране. У складу са чланом 155 став
1 и став 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и тех. развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Пријава на конкурс обавезно
садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта одн. боравишта, контакт телефон кандидата, адреса
електронске поште ако је кандидат поседује). Пријаве са
доказима доставити на горе наведену адресу, са назнаком
„За конкурс“. Сва потребна обавештења можете добити од
секретара школе, лично или на тел. 021/6433-201.

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из области
грађевинско инжењерство или геолошко инжењерство и
студент је докторских студија који је сваки од претходних
степена студија завршио са просечном оценом најмање 8
или завршене магистарске студије из области грађевинско
инжењерство или геолошко инжењерство по законима пре
доношења Закона о високом образовању и има прихваћену
тему докторске дисертације, као и услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању, чланом 156. Статута
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о ближим минималним условима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

8. Сарадник у звању сарадника у настави
за ужу научну област Електроенергетика
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне
академске студије или завршен факултет по законима
важећим пре доношења Закона о високом образовању са
просечном оценом најмање 8 из области елекротехничко
и рачунарско инжењерство и уписане мастер академске
студије или специјалистичке академске студије, као и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању,
чланом 155. Статута Универзитета у Новом Саду, чланом
163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11. Правилника о минималним критеријумима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже
области и датум објављивања конкурса); краћу биографију
са библиографијом (списак радова); оверене фото-копије
диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија;
за дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе;
фотокопирану или очитану личну карту; потврду о оцени
резултата педагошког рада-мишљење студената, уколико
кандидат поседује педагошко искуство; 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; фото-копије објављених научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним
или домаћим научним скуповима, односно признатих
уметничких остварења, оригиналних стручних остварења
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.),
објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну
област за коју се бира; доказе о руковођењу или учешћу
у научним, односно уметничким пројектима, оствареним
резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на
факултету, учешћу у завршним радовима на специјалистичким, мастер и докоторским академским студијама. За
избор у звање асистента приложити и: потврду да је кандидат студент докторских студија. Уколико кандидат поседује диплому магистра наука, односно магистра уметности
и потврду да кандидат има прихваћену тему докторске
дисертације, односно докторског умнетничког пројекта. За
избор у звање сарадника у настави приложити и: потврду да је кандидат студент мастер академских студија или
специјалистичких академских студија. За избор у звање:
доцента приложити и: попуњен електронски образац:
Реферат комисије о кандидатима за избор у звање наставника-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту Универзитета у Новом Саду: https: //www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат
исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у
року предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ
у форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у удружењима, одборима, органима управљања и сл., неопходно
је доставити потврду надлежних институција или навести
линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово
учешће у раду. За чланство у комисијама за изборе у звања,
неопходно је доставити решење о именовању комисије. За
учешће у програмским и организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести
линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово
учешће у раду. Ако је научни рад који представља услов
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21000 Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/450-188, локал 124

Асиситент за ужу научну област
Биомедицинске науке у спорту и
физичком васпитању
на одређено време 3 године
УСЛОВИ: уписане докторске студије или академски назив
магистра наука и прихваћена тема докторске дисертације
са завршеним претходним нивоима студија са укупном просечном оценом најмање 8. Кандидат треба да испуњава
услове који су предвиђени Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17) и Статутом Факултета спорта и физичког васпитања. Уз пријаву кандидат треба да
приложи: краћу биографију, доказе о испуњености услова
из конкурса (оверену копију дипломе Факултета спорта и
физичког васпитања, оверену копију дипломе о завршеним мастер студијама или дипломе о стеченом академском називу магистра наука и потврду о уписаним докторским студијама или потврду о прихватању теме докторске
дисертације) и доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве са
документацијом подносе се општој служби на горе наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Стицање звања и заснивање радног
односа асистента са докторатом за ужу
научну област Историја модерног доба
(Историја Средње Европе)
УСЛОВИ: Потребна документација: оверена фото-копија
дипломе о завршеним основним и мастер студијама или
магистарским студијама и оверена фото-копија дипломе о
стеченом научном степену доктора; биографија састављена на основу упитника који се може преузети са веб-сајт
Факултета http: //www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/organi-fakulteta/
izborno-vece у папирном облику и на CD-у (извештај о
пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника;
кандидат попуњава податке од II до VII); подаци о досадашњем раду; списак стручних и научних радова, као
и сами радови. Ближи услови за избор у звање сарадника одређени су члановима 129-132 Статута Филозофског
факултета. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњавању услова доставити на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ДУЧИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
21466 Куцура, Ослобођења 6

Наставник хемије
са 40% норме часова, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, са познавањем русинског језика
Наставник српског језика
са 88,89% норме часова, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
Наставник физике
са 60% норме часова
Наставник математике
са 66,67% норме часова

21131 Петроварадин, Прерадовићева 6

Домар - мајстор одржавања
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено радно
место треба да испуњава услове из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања. Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује
услове за пријем у радни однос, односно да у радни однос
у установи може да буде примљено лице под условима
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања,
и то: а) да има одговарајуће образовање: за радно место
наставник математике, физике, хемије и српског језика
кандидат треба да има образовање према одредбама чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018,
10/2019, 6/2020) и одредбама Правилника о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019); б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
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Наука и образовање
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење не старије од 6 месеци); г) да
има држављанство Републике Србије (уверење не старије
од 6 месеци); д) да зна српски језик, језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (за радно место наставник
хемије са познавањем русинског језика кандидат мора да
познаје и русински језик, стечено средње, више или високо
образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или положен испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе). Докази о испуњености услова под а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а
доказ о испуњености услова под б) ове одлуке прибавља се
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране
директора школе. Пријаве са документацијом достављају
се на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс“ и
навођење радног места за које се конскурише. Фото-копије
докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

ПАНЧЕВО
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

26314 Банатско Ново Село, Маршала Тита 75

Спремачица
Наставник математике
у одељењима на румунском наставном
језику, са 88,89% радног времена
Наставник математике
са 66,67% радног времена
Наставник физике
са 60% радног времена
УСЛОВИ: Кндидати који конкуришу за радо место спремачице морају да испуњавају опште услове за заснивање радног односа прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017,
27/18, 10/19, 6/20) и да имају завршену основну школу (I
степен образовања), а кандидати који конкуришу на радно
место наставника поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања морају да испуњавају и услове прописане чланом 140 став 1 тачка 1 и 2 и ст. 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
88/2017, 27/18, 10/19, 6/20), услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19).
За обављање послова наставника може бити изабрано
лице које има одговарајуће високо образовање стечено
на: 1. студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета или 2. високо образовањене основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја
кандидати, поред кратке биографије, достављају и: оригинал или оверену фото-копију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем образовању (кандидати за спре-
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мачицу: завршена основна школа - I степен), а кандидати
за наставнике о стеченом високом образовању (оригинал
или оверена фото-копија, не старија од 6 месеци); уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фото-копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-копија,
не старије од 6 месеци); доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дела из чл. 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (документ не старији од
шест месеци); доказ о знању српског језика и језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ
доставља кандидат уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику); доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду). У складу са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају школии. Непотпуне и
неблаговремене пријаве, као и фотокопије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа и које су старије
од 6 месеци, неће се разматрати, као ни допуна документације по истеку рока за пријаву. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на адресу: ОШ „Жарко Зрењанин“,
Банатско Ново Село, М. Тита 75, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс“. Ближе
информације на телефон: 013/615-003.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ЖИВКОВИЋ“
26000 Панчево, Карађорђева 87

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које
испуњава услове из чл. 140 ст 1 и 2, чл. 122 и 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и то:
да има одговарајуће високо образовање за наставника у
основној школи, односно педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
лице из тачке 1) под тачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да против кандидата није покренут кривични поступак и да није покренута истрага; да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за привредни преступ у
вршењу раније дужности; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик, као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да има најмање осам година радног стажа у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога (лиценца или стручни испит);
да има положен испит за директора школе (изабрани
кандидат је дужан да положи испит за директора школе
у законом прописаном року). Кандидат уз пријаву треба
да приложи доказе да испуњава наведене услове, и то: 1)
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2) оверену копију уверења о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу; 3) уверење надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак и
да није покренута истрага, 4) уверење издато од надлежне
полицијске управе о казненој евиденцији за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања и 5) уверење привредног суда да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности - сва 3 уверења

не старија од 6 месеци; 6) уверење о држављанству Републике Србије (у оригиналу или оверену фото-копију); 7)
извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или оверену
фото-копију), 8) фото-копију важеће личне карте или очитану биометријску личну карту; 9) доказ да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат који образовање није стекао на
српском језику), кандидат доставља потврду одговарајуће
високошколске установе да је положио испит из српског
језика у оригиналу или оверену фото-копију; 10) потврду
о најмање 8 година радног искуства у области образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (у
оригиналу), 11) уверење о положеном испиту за директора (пријава која не буде садржала уверење о положеном
испиту за директора школа неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидт ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора школе); 12) лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду на одређено време. Осим доказа (документације)
о испуњености услова за избор директора, доставља се:
пријава на конкурс са биографијом, кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе. Комисија цени доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника). Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да
достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Сви докази прилажу се у
оригиналу или у овереним фото-копијама не старијим од
шест месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Одлука о избору директора школе биће донета у роковима
предвиђеним у Закону о основама система образовања и
васпитања, подзаконским актима и Статуту школе. Пријаве са документацијом и прилозима достављају се поштом
на адресу: Основна школа „Васа Живковић“ Панчево,
Карађорђев 87, 26000 Панчево, са назнаком „Пријава на
конкурс за директора“ или лично у секретаријату школе.
Додатне информације могу се добити код секретара школе,
путем телефона: 013/353-313.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“
26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Оглас објављен 09.09.2020. године, у публикацији
„Послови“ број 898 (страна 59), поништава се у
целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“
26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Васпитач
2 извршиоца
Васпитач
на одређено време до 31.08.2021 године
Васпитач приправник
на одређено време дванаест месеци
Психолог
са 50% радног времена
Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца
Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 31.08.2021. године
Кафе куварица - сервирка
Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
Сарадник за исхрану - нутрициониста
са 50% радног времена
Услови за васпитача: 1) лице које има одговарајуће више
образовање, односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије) у трајању од три године или на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) - васпитач у складу са Законом, положен стручни
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Наука и образовање
испит, најмање једна година радног искуства. За обављање
послова васпитача може бити примљен и приправник, уз
обавезу полагања стручног испита у року од две године од
дана заснивања радног односа.
Услови за психолога: поред општих услова прописаних
законом захтева се завршена ВСС - VII/1 степен, психологија и звање дипл. психолог, дипл. професор психологије,
професор школске психологије, положен стручни испит и
једна година радног искуства у струци. За обављање послова психолога може бити примљен и приправник уз обавезу
полагања стручног испита у року од две године од дана
заснивања радног односа.
Услови за медицинску сестру - васпитача: поред општих
услова прописаних законом захтева се и завршена ССС средња медицинска школа, IV/1 степен, смер: медицински
и звање медицинска сестра - васпитач, једна година радног
искуства, положен стручни испит. За обављање послова медицинска сестра - васпитач може бити примљен и приправник уз
обавезу полагања стручног испита у року од две године од дана
заснивања радног односа.
Услови за обављање послова кафе куварице-сервирке: трећи или четврти степен куварске струке.
Услови за обављање послова дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове:
високо образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; најмање једна година радног
искуства и положен државни испит.
Услови за сарадника за исхрану-нутриционисту: поред
општих услова прописаних законом захтева се образовање
стечено на студијама првог степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), односно на студијама у трајању од три године или више образовање здравствене струке, у складу са Законом.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са оштампаним пријавним формуларом достављају
установи: оверену фото-копију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци) уверење о неосуђиваности из МУП-а
и уверење из суда да није покренута истрага за кривична
дела. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду. Конкурс остаје отворен
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу: Предшколска установа „Бамби“,
Бориса Кидрича 10, 26204 Опово, са назнаком „За конкурс“.
За све додатне информације обратите се на телефон:
013/681-660, директору или помоћнику директора.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које
испуњава услове из чл. 140 ст 1 и 2, чл. 122 и 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и услове
прописане Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 108/2015), и то: 1. да има одговарајуће високо образовање за наставника у основној школи, односно педагога
или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; лице из тачке 1) под тачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. да
има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога
(лиценца или стручни испит); 3. да није осуђивано прав-
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носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да против кандидата није покренут кривични поступак и да није
покренута истрага; 5. да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности;
6. да има држављанство Републике Србије; 7. да зна српски језик, као језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; 8. да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 9. да има најмање осам година
радног стажа у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 10. да има
положен испит за директора школе (изабрани кандидат је
дужан да положи испит за директора школе у законом прописаном року).
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да
испуњава наведене услове, и то: 1. оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; 2. оверену копију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу;
3. оригинал уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак и да није покренута истрага, уверење издато од надлежне полицијске управе о казненој евиденцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања и
уверење привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности - сва 3 уверења не старија од 6 месеци; 4. уверење
о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци
(у оригиналу или оверену фото-копију); 5. извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или оверену фото-копију), 6.
фото-копију важеће личне карте или очитану биометријску
личну карту; 7. доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат
који образовање није стекао на српском језику), кандидат
доставља потврду одговарајуће високошколске установе да
је положио испит из српског језика у оригиналу или оверену фото-копију; 8. потврду о радном искуству од најмање 8
година у области образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (у оригиналу), 9. уверење о положеном испиту за директора (пријава која не буде садржала
уверење о положеном испиту за директора школа сматра
се потпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у
законском року положи испит за директора школе); 10. уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника); 11. уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педгошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања; 12.
биографију са кратким прегледом кретања у служби (обавезно навести адресу становања, број телефона и адресу
електронске поште) и предлогом програма рада директора
школе; 13. лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду).
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереним фото-копијама не старијим од шест месеци. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене, неисправне и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору директора школе биће донета у роковима предвиђеним у Закону о
основама система образовања и васпитања, подзаконским
актима и Статуту школе. Пријаве са документацијом и прилозима достављају се на адресу: Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Панчево, Змај Јове Јовановића 3, 26101 Панчево,
са назнаком „Пријава на конкурс за директора” или лично у
секретаријату школе. Додатне информације могу се добити
код секретара школе путем телефона: 013/346-023 или на
email: skola@zmajpancevo.edu.rs.

ОШ „ПРВИ МАЈ“
Владимировац
тел. 013/643-003
e-mail: prvimajskola@gmail.com

Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова који су прописани Законом
о раду, кандидати треба да испуњавају и остале услове:
1. познавање рада на рачунару; 2. познавање румунског
језика (напредни ниво); 3. са или без радног искуства; 4.

одговарајуће образовање - мастер педагог или дипломирани педагог. Уз пријаву приложити: биографију, уверење
о држављанству (не старије од 6. месеци), извод из матичне књиге рођених, оверену фото-копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење издато од стране
МУП-а да кандидат није осуђиван за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривично дело насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања
или давања мита, за кривична дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену санкцију и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Поред наведене документације, кандидат треба да достави
и пријавни формулар који може наћи на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаву слати поштом на адресу: ОШ
„Први мај”, Цара Лазара 47, 26315 Владимировац.

Секретар школе
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова који су прописани Законом
о раду, кандидати треба да испуњавају и остале услове: 1.
познавање рада на рачунару; 2. познавање румунског језика (напредни ниво); 3. са или без радног искуства; 4. одговарајуће образовање - мастер правник, дипломирани правник.
Уз пријаву приложити: биографију, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
оверену фото-копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење издато од стране МУП-а да кандидат није
осуђиван за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Поред наведене документације, кандидат треба
да достави и пријавни формулар који може наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок пријаве на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаву слати поштом на
адресу: ОШ „Први мај“, Цара Лазара 47, 26315 Владимировац.

ПИРОТ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“
18330 Бабушница, 7. бригаде 18

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 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 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 безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
знање српског језика на којем остварује васпитно-образовни рад у установи. Услови из става 1 овог члана доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова саставни су део пријаве
на конкурс, изузев доказа из тачке 2 који се прибавља пре
закључења уговора о раду. Одговарајуће високо образовање је образовање стечено: на студијама другог степена
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Наука и образовање
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; у
овом случају је неопходно да лице има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3. изузетно, наставник и васпитач јесте
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем. Дужност
директора предшколске установе може да обавља лице
које има: образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона, за
васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање 8 година рада на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске
установе може да обавља и лице које има: одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 Закона за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање
10 година рада у предшколској установи 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 2 године
од дана ступања на дужност. Кандидат који се пријављује
на конкурс за директора Предшколске установе треба да
приложи следеће доказе: 1. радну биографију са кратким
прегледом кретања у служби; 2. доказ да поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверену фото-копију); 3.
доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверену фото-копију); 4. доказ о обуци и положеном испиту за
директора установе (оригинал или оверену фото-копију); 5.
доказ о радном стажу, потврду о годинама рада у установи образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања: 6. доказ да кандидат није осуђиван, у складу
са одредбом члана 139 став 1 тачка 3) Закона (уверење о
некажњавању из МУП-а, не старије од 6 месеци); 7. доказ
да се против кандидата не води истрага и да нису покренуте истражне радње код надлежних судова, основног и
вишег (не старије од 6 месеци); 8. доказ да кандидат није
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности
(уверење о некажњавању из привредног суда), не старије
од 6 месеци; 9. уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фото-копију); 10. извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фото-копију); 11. доказ о знању језика на коме се
изводи васпитно-образовни рад у установи - српског језика
(уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на
српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика идговарајуће високошколске
установе); 12. доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење не старије од 6 месеци); кандидат који буде
изабран исто може прибавити непосредно пре закључења
уговора о раду; 13. уколико се на конкурс јави лице које је
претходно обављало дужност директора установе, дужно
је да достави оверену фото-копију извештаја о резултату
стручно-педагошког надзора (извештај просветног саветника) и резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања; 14. оквирни план рада за
време мандата. Документација се доставља у три примерка, један оригинал или оверена фото-копија и две обичне
фото-копије оригинала или оверених фото-копија. Пријава
на конкурс обавезно мора да садржи податке о кандидату
(име и презиме кандидата, адресу пребивалишта, односно
боравишта, контакт телефон, адресу електронске поште
ако је кандидат поседује и попис документације која се
доставља уз пријаву као доказ о испуњености тражених
услова). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у листу „Послови“. Пријава на конкурс
за избор директора заједно са потребном документацијом
доставља се поштом на горенаведену адресу, са назнаком
„Конкурс за избор директора“ или предаје лично у установи, сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање приликом одлучивања. О резултатима конкурса
кандидати ће бити благовремено обавештени у року од 8
дана од дана пријема решења о именовању директора које
доноси министар просвете, науке и технолошког развоја. За
све додатне информације о конкурсу заинтересовани кандидати се могу обратити сваког радног дана од 08.00 до
13.00 часова, на телефон: 010/385-202.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАНЕ“
12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године, високо образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или више образовање.
Услови које кандидат треба да испуњава ради пријема у
радни однос: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и то: кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат је дужан попуни пријавни формулар који
је доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достави установи. Уз пријаву кандидат подноси
оригинале или оверене фото-копије следећих докумената: диплому о стручној спреми, потврду да није осуђиван
за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3.
закона о основама система образовања (не старија од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од
6 месеци или трајни), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Контакт
телефон: 012/852-366.

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

Стручни сарадник - педагог
на одређено време до повратка педагога
са функције вршиоца дужности
директора
УСЛОВИ: Кандидат за стручног сарадника - педагога треба
да испуњава услове прописане чланом 136 ст. 3 и 4, чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), и то: 1. да има одговарајуће високо образовање у складу са са чланом 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
б) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега

није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује за радно место
стручног сарадника - педагога попуњава пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз
одштампан пријавни формулар кандидат је дужан да достави: 1) оверену фото-копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању педагога или психолога; 2) оверену фото-копију уверења о положеном стручном испиту,
односно лиценци (ако је има); 3) оригинал или оверену
фото-копију доказа о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (не старији од
6 месеци); 4) оригинал или оверену фото-копију уверења
да против лица није покренута истрага нити је подигнута
оптужница код надлежног суда (не старији од 6 месеци);
5) оригинал или оверену фото-копију уверења да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (не старији од 6 месеци); 6)
оригинал или оверену фото-копију уверења о држављанству Републике Србије; 7) оригинал или оверену фото-копију извода из матичне књиге рођених. Доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Пријава на конкурс за
избор стручног сарадника - педагога, заједно са потребном
документацијом, доставља се школи лично или поштом на
адресу школе: Основна школа „Јован Шербановић“, 12304
Рановац, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за
стручног сарадника - педагога“. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Сва документа
која се подносе уз пријаву морају бити оригинали или оверене фотокопије и да буду важећа за документа за која је
то наведено у тексту конкурса. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује в.д.директора школе. Кандидати
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 012/341-012.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ”

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117

1. Наставник физичке културе
на одређено време преко 60 дана, до
повратка помоћника директора са
функције, а најдуже до 31.08.2021.
године, за 60% часова физичке културе
у предметној настави недељно у оквиру
24-часовне радне недеље
2. Наставник географије
на одређено време преко 60 дана, до
повратка помоћника директора са
функције, а најдуже до 31.08.2021.
године, за 35% часова географије у
предметној настави недељно у оквиру
14-часовне радне недеље
3. Наставник хемије
на одређено време преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, за 60% часова хемије у
предметној настави недељно у оквиру
24-часовне радне недеље
4. Наставник математике
на одређено време преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
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5. Наставник енглеског језика
на одређено време преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Послове наставника у основној школи може да
обавља лице - кандидат који испуњава следеће услове:
1. да има одговарајуће високо образовање према чл. 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020),
7. степен стручне спреме, тј. ако је стекао: 1) одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет односно групу предмета),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005, односно, 2) одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, 3)
обавезно образовање кандидата за наставника у основној школи је и образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина које је 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, прописано чл. 142 ст. 1 Закона о основама система
образовања и васпитања; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат за наставника
је обавезан да поред попуњеног пријавног формулара са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС, писане молбе за пријем у радни
однос на одређено време, кратке биографије, фото-копије
очитане личне карте са чипом или личне карте без чипа,
основној школи достави и следећа документа: извод из
матичне књиге рођених на прописаном обрасцу, трајни са
холограмом; уверење о држављанству Републике Србије,
на прописаном обрасцу; уверење из надлежног основног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак и није покренута истрага за кривична дела из надлежности основних и виших судова и основних и виших јавних
тужилаштава (уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију), и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење надлежне полицијске управе МУП-а да према подацима из казнене евиденције овог
министарства кандидат није осуђиван (извод из казнене
евиденције); диплома или уверење о стеченом високом
образовању за наставника основне школе на основним
студијама у трајању од најмање четири године по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
г. или о стеченом академском називу мастер на студијама
другог степена за наставника основне школе по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. г., тј. диплома и додатак дипломи са основних студија
и диплома и додатак дипломи са мастер студија, из чл. 140
ст. 1 и 2 закона (VII степен стручне спреме одговарајуће
врсте занимања); уверење или потврда да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у устано-
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ви, у складу са Европским системом преноса бодова, ако
се ово уверење или потврда не може прибавити, исто се
може доказати овереном фотокопијом индекса или додатка дипломи са основних студија и мастер студија; уверење
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење о здравственом
стању издато од надлежне здравствене установе - надлежне службе медицине рада), које се подноси непосредно пре
закључења уговора о раду; доказ о знању српског језика и
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће високо образовање није
стекао на српском језику. Наставник треба да испуњава
услове прописане чл. 139, чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 141 ст. 7,
чл. 142 ст. 1 и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/ 2018, 10/2019,
6/2020) и да има стручну спрему прописану Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019) и Правилником о организацији
и систематизацији послова у ОШ „Дуде Јовић” Жабари.
Послове наставника може да обавља лице које је стекло
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе (чл. 141 ст.
7 Закона). Наставник мора да има и обавезно образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
које је 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 (чл. 142 ст. 1 Закона). Сматра се да наставник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из чл.
142 ст. 1 Закона (чл. 142 ст. 4 Закона). Кандидати потребну
документацију достављају установи посебно за свако поједино радно место. Психолошку процену способности кандидата за наставника за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Наведени документи морају
бити оригинални или фото-копије оверене у основном суду
или општинској-градској управи или код јавног бележника, не старији од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне и
неуредне молбе за пријем у радни однос, односно молбе
са неовереним документима, неће бити узете у разматрање. Молбе за пријем у радни однос на одређено време
са пријавним формуларом и доказима о испуњавању услова конкурса достављају се поштом или лично, у затвореној коверти, у року од 8 дана од дана објављивања текста
конкурса у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу.
Телефони за информације: 012/250-119, 012/250-109.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
12254 Раброво, Светог Саве бб

Наставник хемије
са 40% радног времена, 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
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 члановима 139,
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 члановима 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, 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 сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) за рад на радном месту
наставника хемије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међуна-

родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и 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. 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 документацију заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: потписану биографију; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-копију);
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверену фото-копију, не старије од 6 месеци); оверену фото-копију дипломе о стеченом образовању; лица која
су стекла звање мастер достављају још и оверену фото-копију дипломе којом потврђују да имају завршене основне
академске студије студијског програма; уверење МУП-а
из казнене евиденције, доказ о неосуђиваности (оригинал
или оверена фото-копија, 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 одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика. 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 подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
слати на адресу школе: ОШ „Милутин Миланковић“, Светог
Саве бб, 12254 Раброво, са назнаком: „За конкурс“. Контакт
телефон: 012/885-120.

ПРИЈЕПОЉЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, 4. децембра 3

Стручни сарадник - педагог
за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.
закони, 10/19 и 6/20) и Правилником о врсти и степену
стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник
- Просветни гласник“, број 9/91, 1/92, 2/93, 3/94, 7/96....
7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 6/14, 5/15, 2/17, 13/18) и то:
да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то:
а) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких науке; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у настави, у складу са Европским системом преноса бодова; за кандидате са положеним
стручним испитом или лиценцом за наставника сматра се
да има наведено образовање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са Законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са пријавом на конкурс и попуњеним и
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз
пријаву на конкурс са кратком биографијом (CV) и попуњеним пријавним формуларом треба приложити: оверену
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Наука и образовање
фото-копију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; потврду високошколске установе да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у настави, у складу са Европским системом
преноса бодова или оверену копију уверења о стручном
испиту или положеној лиценци за наставника; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности
- уверење из казнене евиденције да лице није осуђивано
(уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење из
основног суда да против кандидата није покренут кривични
поступак за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика као
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у
школи (доказ кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о
раду, не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс
са кратком биографијом (CV) и потребним документима,
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставити
лично или на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРОКУПЉЕ
ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/362-970
e-mail: topheroj@mts.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка
запосленог одсутног преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 и има
одговарајуће високо образовање прописано чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - и др. закон, 10/19
и 6/2020); обавезно образовање лица из члана 140 Закона
је образовање из психолошких, педагошких и методичких
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 системом
преноса бодова; кандидат који нема обавезно 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 и да поседује знања
у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20); знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад;
држављанство РС; неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривично дело примање мита или давање мита;
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Уз попуњен и потписан пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити:
пријаву са кратком биографијом и бројем телефона, оверену фото-копију дипломе о стеченом образовању, оверену
фото-копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (уколико је кандидат има); извод из
матичне рођених и уверење о држављанству (оверену
фото-копију, не старију од 6 месеци); уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); доказ о знању језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговаруће образовање стекли на том језику.

Бесплатна публикација о запошљавању

Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о
раду. Пријаве слати на горе наведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима код надлежне службе за запошљавање.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11328 Водањ, Петра Костића 1
тел. 026/4715-004

Наставник математике
са 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који
поседује: одговарајуће високо образовање у складу са чл.
139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др.
закон, 10/19 и 6/20), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), у складу са Законом
о високом образовању, односно образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири године
по прописима који су утврђивали високо образовање до
10.09.2005. године. Степен и врста образовања морају бити
у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18 и
11/19). Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испит
из педагогије или психологије или положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из чл. 142 ст. 1 овог Закона; уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена копија); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз
захтев кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању са исправом којом се доказује
да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије или психологије или доказ да
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење
о држављанству РС (оригинал или оверена копија). Рок за
подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно
или путем поште на горенаведену адресу. Сва обавештења
могу се добити код секретара школе на број телефона:
026/4715-004.

Наставник информатике
са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који
мора да поседује: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-

не по прописима који су утврђивали високо образовање до
10.09.2005. године. Степен и врста образовања морају бити
у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18 и
11/19). Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испит
из педагогије или психологије или положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из чл. 142 ст. 1 овог Закона; уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена копија); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Уз захтев кандидат доставља: оверен препис
(копију) дипломе о завршеном образовању, са исправом
којом се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно
доказ о положеним испитима из педагогије или психологије
или доказ да је кандидат положио стручни испит, односно
испит за лиценцу; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1
тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон,
10/19 и 6/20); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија). Рок за подношење пријаве на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се достављају непосредно или путем поште на
горенаведену адресу. Сва обавештења могу се добити код
секретара школе на број телефона: 026/4715-004.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
Велика Плана, Момира Гајића 12

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
(шеф рачуноводства)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
одговарајуће високо образовање из научне области економских наука: 1. 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 из области економских наука; 2.
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године из области економских наука, прописано Правилником о организацији и систематизацији
послова (радних места) Економско-угоститељске школе
„Вук Караџић“ у Великој Плани, под бр. 2014 од 11.09.2020.
године (Школски одбор дао сагласност на наведени Правилник, под дел. бр. 2017/11 од 11.09.2020.године).
ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати и посебне услове
за пријем у радни однос предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020); да имају
држављанство Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминиторно понашање; да имају психичку, физичку и здравствену
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способност за рад са децом и ученицима (наведени доказ
доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а пре
потписивања уговора о раду); да знају српски језик - језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интеренет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
у делу Ново на сајту. Уз одштампан и својеручно потписан
пријавни формулар са назнаком за које се радно место
конкурише, кандидат прилаже и следећу документацију,
којом се доказује испуњеност услова предвиђених Законом, Правилником и овим конкурсом: краћу биографију,
оверену фото-копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, доказ о поседовању држављанства Републике
Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверена фото-копија), доказ о неосуђиваности кандидата за наведена кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, доказ о непостојању
дискриминаторног понашања, као и доказ да кандидат није
под истрагом, оригинал или оверена фото-копија; доказ
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ су обавезни да доставе само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику - доказује
се потврдом одговарајуће образовне установе да је кандидат положио испит из српског језика, оригинал или оверена
фото-копија). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Благовременом пријавом сматра
се пријава која је непосредно предата школи пре истека
рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Ако последњи
дан рока пада у недељу или на дан државног празника, рок
истиче првог наредног радног дана. Потпуном пријавом
сматра се пријава која у прилогу садржи све прилоге којима кандидат доказује да испуњава услове за избор у складу
са Законом и овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Наведена документа не
смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фото-копије
морају бити оверене од надлежног органа као доказ да су
верне оригиналу. Конкурс спроводи конкурсна комисија
именована решењем донетим од стране директора школе.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Комисија ће кандидате који уђу у ужи избор
упутити на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју ће вршити надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је
пријаву на конкурс повукао, те ће комисија његову пријаву
одбацити. Конкурсна комисија 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
комисија обавља разговор са кандидатима у просторијама
школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити
обавештени. Комисија доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице које буде изабрано по конкурсу, дужно је да
приложи доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) пре закључења уговора о раду. Својеручно потписане пријаве на конкурс се достављају на адресу: Економско-угоститељска школа „Вук Караџић“, 11320 Велика
Плана, Момира Гајића 12, у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“ (лично или путем поште). Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара школе
путем телефона: 026/516-247.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КАРАЂОРЂЕ”

Велика Плана, Војводе Мишића 135

Наставник физичког васпитања
са 40% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог на
пословима директора школе, за школску
2020/21. годину, најдуже до 31.08.2021.
године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл 140
Закона о основама система образовања и васпитања и чл.
2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи, као и да доставе све
неопходне доказе о испуњености услова за учешће на конкурсу. Поред пријаве на конкурс (са радном биографијом),
кандидати треба да доставе попуњен пријавни формулар
објављен на званичној интернет страници Министарства
просвете, са оригиналима или овереним фото-копијама
докумената којима доказују да испуњавају услове конкурса и то: диплому о стеченој стручној спреми (високо обра-
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зовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер
академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука - у ком случају је
неопходна завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године), за
наставника основне школе; оверен препис или оверену
фото-копију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту (уколико кандидат исто поседује), уверење о држављанству, доказ о неосуђиваности за
кривична дела предвиђена чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система, не старије од 6 месеци, доказ о непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом, не старије од 6 месеци,
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима). Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања. Пријаве се достављају лично
у секретаријату школе, од 08.00 до 14 сати или на адресу:
ОШ „Карађорђе“, 11320 Велика Плана, Војводе Мишића
135.

Наставник француског језика
са 40% радног времена, на одређено
време ради замене запослене која
обавља послове помоћника директора
школе, за школску 2020/21 годину, а
најдуже до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл
140 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, као
и да доставе све неопходне доказе о испуњености услова за учешће на конкурсу. Поред пријаве на конкурс
(са радном биографијом) кандидати треба да доставе
и попуњен пријавни формулар објављен на завничној
интернет страници Министарства просвете и оригинале или оверене фото-копије докумената којима доказују
да испуњавају услове конкурса и то: диплому о стеченој
стручној спреми (високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године), за
наставника основне школе; оверен препис или оверену
фото-копију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту (уколико кандидат исто поседује), уверење о држављанству, доказ о неосуђиваности за
кривична дела предвиђена чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система, не старије од 6 месеци; доказ о непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом, не старије од 6 месеци;
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима). Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања. Пријаве се достављају лично, у секретаријату школе, од 08.00 до 14.00 сати или на
адресу: ОШ „Карађорђе“, 11320 Велика Плана, Војводе
Мишића 135.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

11319 Крњево, Николе Пашића 4

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог, односно
до постојања потребе за обављањем
наведених послова
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл 140
Закона о основама система образовања и васпитања и чл.
2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи, као и да доставе све
неопходне доказе о испуњености услова за учешће на конкурсу. Поред пријаве на конкурс (са радном биографијом),
кандидати треба да доставе и попуњен пријавни формулар
објављен на завничној интернет страници Министарства,
са оригиналима или овереним фото-копијама докумената
којима доказују да испуњавају услове конкурса и то: диплому о стеченој стручној спреми (високо образовање стечено:
1) на студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске
студије (студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност
студија првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); или 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године), за наставника основне школе;
оверен препис или оверену фото-копију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (уколико кандидат исто поседује), уверење о држављанству,
доказ о неосуђиваности за кривична дела предвиђена чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система, не старије
од 6 месеци; доказ о непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом, не старије од 6 месеци; доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим
језицима). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
се достављају лично у секретаријату школе, од 08.00 до
14.00 сати или на адресу: ОШ „Вук Караџић“, 11319 Крњево, Николе Пашића 4.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТЕФИ ШАНДОР“

25243 Дорослово, Херцег Јаноша 52
тел. 025/5862-332

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске
2020/2021. године, односно до
31.08.2021.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 -ОУС и 113/17), кандидат треба да
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме; 2) савладан програм обуке за педагошког асистента прописан
од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, тј. завршен програм обуке за педагошког асистента (уводни модул); 3) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4)
да није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да
има држављанство Републике Србије; 6) да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс приложити: биографију, попуњен пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете,
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Наука и образовање
науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs, оригинал
или оверену фото-копију дипломе, оригинал или оверену
фото-копију документа којим се доказује савладан програм обуке за педагошког асистента (уводни модул), уверење из казнене евиденције МУП-а о некажњавању, доказ
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад, у складу са чланом 141 став 7 Закона (да је кандидат
стекао средње, више или високо образовање на језику на
коме се остварује образовно-васпитни рад или положио
испит из тог језика по програму високошколске установе),
доказ о држављанству, извод из матичне књиге рођених.
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз
које су приложени сви докази и који испуњавању услове
за оглашено радно место, упућују се на проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које су
навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се
обавити у просторијама ОШ „Петефи Шандор“, Дорослово, Херцег Јаноша 52, с тим што ће кандидати о датуму и
времену бити обавештени на контакт телефоне. У складу
са чланом 155 став 7 Закона, установа у поступку избора педагошког асистента прибавља мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси
пре закључивања уговора о раду. Пријаву са доказима о
испуњавању услова за заснивање радног односа за наведено радно место, са биографијом, доставити на адресу
школе. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Информације
о конкурсу могу се добити у секретаријату школе, путем
телефона: 025/5862-332.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТЕФИ ШАНДОР“

25243 Дорослово, Херцег Јаноша 52
тел. 025/5862-332

Професор математике
на српском наставном језику, за 88%
норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове предвиђене Законом о раду, као и посебне услове на основу чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службенигласник РС“, бр. 88/2017): 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 кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (српски језик).

Професор математике
на мађарском наставном језику, за 88%
норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове предвиђене Законом о раду, као и посебне услове на основу чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017): 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 кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик).

Професор српског језика
као нематерњи језик у мађарским
одељењима, за 75% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове предвиђене Законом о раду, као и посебне услове на основу чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017): 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 кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава услове у погледу
степена и врсте образовања у складу са 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). Кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
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нови 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. Уколико кандидат нема наведено образовање,
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. Кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има наведено образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете. Установи кандидат доставља: пријавни формулар са кратком биографијом, оригинал или оверену копију
дипломе (као доказ о одговарајућем образовању), доказ
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона - уверење
из МУП-а, не старије од шест месеци, уверење из суда да
није под истрагом, уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија) - не старије од шест месеци, извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)
- не старије од шест месеци, 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 по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(оригинал или оверена копија потврде издата од стране
високошколске установе); сматраће се да кандидат има
поменуто образовање и уколико достави доказ да је у току
студија положио испите из педагогије и психологије (оверену фото-копију индекса) или доказ да је положио стручни испит, односно испит за лиценцу (оригинал или оверену копију потврде о положеном испиту), доказ о знању
српског језика или мађарског језика, као језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се
само уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику. Доказ о испуњености услова из тачке 2 (психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима) кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на адресу: Основна школа „Петефи Шандор“,
Дорослово, Херцег Јаноша 52, са назнаком „За конкурс“.
Све потребне информације можете добити позивом на
број телефона: 025/5862-332, код секретара школе.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА „22. ЈУЛ“
22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4
тел. 022/2500-307

Наставник математике
са 88,89% радног времена, тј. 16 часова
у настави недељно
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика,
дипломирани математичар - математика финансија (са
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер професор
математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике
и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом Основи геометрије), професор
хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије
- математике, професор математике- теоријско усмерење,
- професор математике - теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар; дипломирани математичар - механичар; мастер професор предметне наставе.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер, треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике, односно
математике и информатике.

Наставник руског језика
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, са 11,11%
радног времена, тј. 2 часа у настави
недељно
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
руски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил руски језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил руски језик); мастер професор слависта
- руски језик и књижевност; мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречну 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 (српски језик). Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Кандидат је дужан да приликом пријаве на конкурс достави следећу документацију:1) пријавни формулар
(попуњен и одштампан); 2) диплому о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверену фото-копију);
3) доказ о држављанству - не старији од шест месеци (оригинал или оверену фото-копију); 4) доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик (оригинал или оверену фото-копију); 5) уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 изречну
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима се подноси пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар попуњава се на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве се подносе лично или путем поште
на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за наставника математике“ или „Конкурс за наставника руског језика“.
За потребне информације обратити се секретару школе на
телефон: 022/2500-620.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“
22418 Ашања, Карађорђева 6
тел. 063/8315-468

Оглас објављен у публикацији „Послови“ бр. 904 од
21.10.2020. године, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“
22418 Ашања, Карађорђева 6
тел. 063/8315-468

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета - студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинује целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука, при чему лице мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
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Наука и образовање
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Поред општих услова за заснивање радног односа, прописаних Законом о раду („Сл. гл. РС“, бр.
24/05, 61/06, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС РС,
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), кандидат треба да
испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 - др. Закон, 10/19, 27/18 - др.Закон и 6/20) и то: да
има одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/19 и 2/20); врстом образовања по Правилнику о врсти
и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, подразумева се: професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност,
дипломирани професор енглеског језика и књижевности,
мастер филолог (студијски програм или главни предмет /
профил енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет / профил
енглески језик), дипломирани филолог англиста - мастер;
мастер професор језика и књижевности (студијски програм
Језик, књижевност и култура); мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
Кандидати треба и: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
за која је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и притив човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривчну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ
да је положио српски језик по програму одговарајуће високошколске установе).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу и следећу документацију: одштампан и попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; кратку личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном, својеручно
потисану; оригинал или оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем образовању (диплома о високој школској спреми - лица која су стекла академско звање мастер,
достављају и диплому о завршеним основним студијама
првог степена на студијском програму за одговарајући
предмет); уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-копија од стране надлежног органа, не старија од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фото-копија од стране надлежног органа); уверење о неосуђиваности (уверење из казнене евиденције
МУП-а, не старије од шест месеци). Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају
се путем поште или лично на горенаведену адресу. Ближа
обавештења се могу добити од секретара школе на тел.
063/831-5468.

ОШ „Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1
тел. 022/591-422

Наставник предметне наставе - техника
и технологија
за 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17...6/20), и то:
1) да има одговарајуће образовање за наставнике основне
школе у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/12...11/19) 1): професор техничког образовања, професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор
техничког образовања и машинства, професор технике и
машинства, професор машинства, професор електротехни-
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ке, професор техничког образовања и техничког цртања,
професор техничког образовања и физике, професор
физике и основа технике, професор техничког образовања
и хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, професор техничког образовања и
васпитања, професор техничког васпитања и образовања,
професор политехничког образовања и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, професор
политехничког образовања, професор технике и графичких комуникација, професор производно-техничког образовања, дипломирани педагог за техничко образовање,
дипломирани педагог за физику и основе технике, професор основа технике и производње, професор политехнике,
професор технике и медијатекарства, професор техничког
образовања и медијатекар, дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор физике и основа технике за
основну школу - мастер, дипломирани професор технике
и информатике - мастер, дипломирани професор технике
- мастер, мастер професор технике и информатике, мастер
професор информатике и технике, професор основа технике и информатике, мастер професор технике и информатике за електронско учење, мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из
области техничког и информатичког образовања); наставу
из предмета одређених у ставу 1. овог члана могу да изводе
и лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих
предмета у трајању од осам семестара; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 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 кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи.
Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1) краћу биографију са адресом и контакт телефоном, 2) оригинал или
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, 3) оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, 4) оригинал или оверену копију извода из
матичне књиге рођених, 5) доказ о неосуђиваности (извод
из казнене евиденције), 6) доказ о познавању српског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са ученицима - лекарско уверење доставља
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом предати у
секретаријат школе или послати поштом на горенаведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, контакт телефон: 022/591-422.

Педагог
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
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 система 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 степену 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 кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других

добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има
држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик 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 образовању, оригинал или оверена фото-копија; 2) попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства 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 примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старији од 6 месеци) - оригинал или оверена фото-копија; 4) оригинал или оверену
фото-копију извода из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству (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
образовање нису стекли на српском језику, а доказује се
потврдом одговарајуће образовне установе да је кандидат
положио испит из познавања српског језика, оригинал или
оверена фото-копија. Уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља 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 претходног 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 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 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. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду
доставља уверење о психичној, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима. Пријаве на конкурс, са
потребном документацијом, доставити лично, или поштом
на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон: 022/591-422.

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 30%
радног времена
УСЛОВИ: да кандидат 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 васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и
одговарајући степен 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 фото-копије дипломе о одговарајућем образовању
и степену и врсти образовања; подноси се уз пријаву на
конкурс); да има психичку, 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 осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
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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 неосуђиваности, подноси се уз пријаву
на конкурс у оригиналу или овереној фото-копији, 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 оригиналу или овереној фото-копији, 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 достављају само кандидати који нису стекли образовање на српском језику).
ОСТАЛО: Поред наведеног, кандидат треба да достави:
одштампан пријавни формулар који попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или овереној фото-копији; биографију. Пријаве са
потребном документацијом доставити у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за слободна радна места“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Телефон за ближе информације:
022/591-422. Особа за контакт: Милош Раденковић, секретар школе.

Чистачица
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат
треба да испуњава и услове у складу у складу са чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закони,
10/2019 и 6/2020) и чланом 41 Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Др Ђорђе Натошевић” Нови Сланкамен, број 77/1 од 22.03.2018. године. Уз
пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених
са холограмом, оригинал или оверен препис/фото-копију
дипломе о стеченом образовању из члана 139 Закона о
основама ситема образовања и васпитања односно члана
41. Правилника о организацији и систематизацији послова
ОШ „Др Ђорђе Натошевић” Нови Сланкамен и то диплому о стеченом основном образовању; доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење, подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); уверење
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или 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; доказ
о испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања – да зна
српски језик и језик на коме остварује образовно-васпитни
рад (уколико кандидат није стекао основно образовање на
српском језику у обавези је да достави доказ да је положио
испит из српског језика). Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи у складу са чланом
154 став 2 Закона. Рок за подношење пријаве са важећим,
односно уредно овереним фото-копијама потребних докумената је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве
неће се разматрати. 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. 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 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. Пријаве са потребним документима слати на горенаведену адресу. Сва обавештења на телефон: 022/591-422.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
тел./факс: 022/630-571, 2100-780

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у
Манђелосу, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/20) у складу са чл. 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/19, 2/20 и 8/20; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело 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 или
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 правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење
издаје МУП), 4. да има држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу образовања: I) високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука (мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или II) високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. У
складу са чл. 2. став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/20 и 8/20) послове наставника разредне наставе
могу да обављају: 1) професор разредне наставе, 2) (брисана), 3) професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, 4) професор
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 5)
мастер учитељ, 6) дипломирани учитељ -мастер, 7) професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017), који се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 1 и 3-5 овог
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става
1 тачка 2 овог члана прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја у делу „Ново на сајту”) и уз одштампани пријавни формулар достављају школи следећу документацију: доказ о одговарајућем образовању, оверену
фото-копију дипломе - за лица која су стекла академско
звање мастер доставља се и оверена копија дипломе о
завршеним основним академским студијама; уверење о
држављанству (оригинал или оверену фото-копију); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-копију); 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 на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад; доказ да кандидат није осуђиван, правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или 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
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за

њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење издаје МУП); уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. У поступку пријема у радни однос Конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос из члана 139и 140 Закона, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и
ученицима вршиће надлежна служба за послове запошљавања применом стандаризованих 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
процена. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима, а потом обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” и на огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала Сремска Митровица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве се
достављају на адресу школе, са напоменом „За конкурс“.
Контакт телефон: 022/630-671.

СУБОТИЦА
МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 122, 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система 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 музичке школе;
педагога и психолога: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука
(лице које има завршене ове студије другог степена, мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета), на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 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; 4. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 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 образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 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 установа 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 условима за избор директора установа образовања и васпитања прописано је да
кандидат за директора установе образовања и васпитања
не може да оствари предност приликом избора ако је у
току избора утврђено да је против њега покренут кривич-
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ни поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична
дела против службене дужности, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оригинал или оверену копију доказа о стеченом одговарајућем 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 - оригинал или оверена копија); оригинал или оверену 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 оверену копију уверења привредног суда да
није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности, не старије од 30 дана, од дана издавања;
оригинал или оверену копију 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 предлога - 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 стеченом 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 високошколске 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 радних ангажовања; предлог програма рада директора школе. У складу са чл. 123 став 14 Закона кандидат може да
достави и оригинал или оверену копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Изабрани 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 документацијом се не враћају,
већ се задржавају у архиви школе. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са назнаком „Конкурс за избор директора“ доставити
путем поште на адресу: Музичка школа Суботица, 24000
Суботица, Штросмајерова 3 или предати лично, у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за избор директора“, у
секретаријату школе, радним даном од 7.30 до 14.30.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДОЖА ЂЕРЂ“
24312 Гунарош, Маршала Тита 29
тел. 024/4726-006

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана (док
запосленом мирује радни однос)
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних Законом о раду („Сл. 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 испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника 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): да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
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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, 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 којсу уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника васпитача и стручних сарадника, и то: професор
разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом,
професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер,
професор разредне наставе и ликовне културе за основну
школу; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски и мађарски језик (језик на којем остварује образовно-васпитни рад).

гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и
чланом 8 став 1 Правилника о педагошком и андрагошком
асистенту („Сл. гласник РС“, бр. 87/19), и то: а) има одговарајуће образовање - IV степен, средња стручна спрема што
се доказује оригиналом или овереном фотокопијом дипломе, савладан програм обуке за педагошког асистента у складу са Правилником о педагошком и андрагошком асистену
(„Сл. гласник РС“, бр 87/19), лице које има савладан програм
обуке за педагошког асистента према Правилнику о програму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник РС“, 11/10)
или модуларни програм обуке за педагошког асистента из
2016. године, сматра се да има савладан програм обуке у
складу са горе наведеним Правилником, тј. чланом 8 ставом
1 истог, што доказује оригиналом или овереном фотокопијом докумената; б) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, што се доказује
лекарским уверењем; в) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (услов прописан Законом о основама система образовања и васпитања/
познаје ромски језик (услов прописан Правилником о педагошком и андрагошком асистенту).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен и одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - пријавни формулар,
оверену фото-копију дипломе о стеченом 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 оверена фото-копија потврде,
уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу), за оне који
ово образовање поседују; за 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 надлежне полицијске управе, уверење о
држављанству (оригинал или оверена фото-копија, не старија од 6 месеци); доказ о познавању српског и мађарског
језика, на којем остварује образовно-васпитни рад (диплома,
односно уверење о стеченом високом образовању, уколико
је на српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити оверену копију
доказа да зна српски језик, тј. оверену фото-копију 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 фото-копија дипломе о
завршеној средњој школи на мађарском језику или потврда
из средње школе да је учио мађарски језик); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-копија), не
старији од шест месеци. Доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве
са потребном документацијом доставити лично или слати
са назнаком „Конкурс за наставника разредне наставе“, на
горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. За све информације позвати
број телефона: 024/4726-006.

ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да приложи: молбу са биографијом; попуњен пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), оригинал или оверену фото-копију
дипломе средње школе, оригинал или оверену фото-копију документа којим се доказује савладан програм обуке
за педагошког асистента; лекарско уверење (подноси се
пре закључивања уговора о раду); уверење из казнене
евиденције МУП-а о некажњавању; оригинал или оверену
фото-копију уверења о држављанству; доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у складу
са чланом 141 став 7 Закона, може да обавља лице које је
стекло средње, више или високо образовање на језику на
коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило
испит из тог језика по програму високошколске установе доказ о знању ромског језика доказује на начин прописан
ставом 8 истог члана, тј. потврдом високошколске установе
или националног савета ромске националне мањине. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама
ОШ „Никола Ђурковић” Фекетић, Братства бб, с тим што
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт телефон који су навели у својим пријавама. У складу са
чланом 155 став 7 Закона, установа у поступку избора педагошког асистента прибавља мишљење надлежног органа
јединице локалне самоуправе. Докази о испуњености услова под а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о
испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља се
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Никола Ђурковић“, 24323 Фекетић, Братства бб, са назнаком: „За конкурс - педагошки асистент“. Фото-копије докумената морају
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном
неће бити узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе, путем телефона: 024/4738-071.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ЂУРКОВИЋ”

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

24323 Фекетић, Братства бб

Педагошки асистент
ради пружања додатне помоћи
и подршке ученицима ромске
националности у образовању, на
одређено време до краја школске
године, тј. до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и
75/14), треба да испуњава и услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
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Наука и образовање

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136

Наставник српског језика и књижевности
за рад у матичној школи у Шапцу и
Варни, на одређено време, најкасније до
31.08.2021. године
Наставник енглеског језика
са 40% радног времена, у издвојеној
јединици Грушић и Десић, на одређено
време, најкасније до 31.08.2021. године
Наставник музичке културе
за рад у издвојеној јединици Варна и у
матичној школи у Шапцу, на одређено
време, најкасније до 31.8.2021. године
Помоћни радник (чистачица)
за рад у матичној школи у Шапцу, на
одређено време до повратка радника са
боловања
Наставник разредне наставе
за рад у издвојеној јединици Варна,
на одређено време, најкасније до
01.02.2021. године
Наставник српског језика и књижевности
за рад у матичној школи у Шапцу,
на одређено време, најкасније до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему, VII/1
степен одговарајуће групе; да испуњава посебне услове из
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - и
др. Закони) и уз пријаву на конкурс (формулар за пријаву
на конкурс наћи на сајту МПНТР) са кратком биографијом
поднесе и доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену стручне
спреме (оверену фото-копију дипломе); 2. потврду о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима; 3. потврду да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од намање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверена фото-копија,
5. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци, 6. доказ о познавању српског језика и језика на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3,
4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену
адресу или лично предати у Секретаријату школе, од 08 до
14 часова.

Пословни центри НСЗ
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

15000 Шабац, Вука Караџића 14

Педагошки асистент
на одређено време, најдуже до краја
текуће школске године, односно до
31.08.2021. године
Андрагошки асистент
на одређено време, најдуже до
31.08.2021. године, са 33% радног
времена
Стручни сарадник - психолог
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, а најдуже
до 31.08.2021. године, са 65% радног
времена
Наставник математике
на одређено време, најдуже до краја
текуће школске године, односно до
31.08.2021. године
2 извршиоца (189,6% радног времена)
Наставник биологије
на одређено време, најдуже до краја
текуће школске године, односно до
31.08.2021. године, са 67,1% радног
времена
Наставник разредне наставе
на одређено време, најдуже до краја
текуће школске године, односно до
31.08.2021. године
2 извршиоца
Наставник ТИТ и информатике
на одређено време, најдуже до краја
текуће школске године, односно до
31.08.2021. године, са 70% радног
времена
Наставник физике
на одређено време, најдуже до краја
текуће школске године, односно до
31.08.2021. године, са 74,7% радног
времена
Наставник физичког и здравственог
васпитања
на одређено време, најдуже до краја
текуће школске године, односно до
31.08.2021. године, са 55% радног
времена
Наставник енглеског језика
на одређено време, најдуже до краја
текуће школске године, односно до
31.08.2021. године, са 20% радног
времена
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 95/19 - аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тач. 1, 2, 3,
4 и 5 и чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др.
закони и 10/2019 и 6/2020), посебне услове из Правилника
о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Вук Караџић” Шабац.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 1) оверену
фото-копију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању, за радна места андрагошки и педагошки
асистент, диплома средње стручне спреме; 2) доказ да је
кандидат 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
високошколске установе (оригинал или оверену фото-копију); 3) уверење о држављанству (оригинал или оверену
фото-копију не старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књиге рођених; 5) потврду да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три

месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 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; 6) краћу биографију. Кандидат који
буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду
достави уверење о психичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима
вршиће Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о
избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Пријаве
на конкурс са потребним документима, заједно са одштампаним пријавним формуларом се достављају у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Основна
школа „Вук Караџић” Шабац, Вука Караџића 14. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“
15000 Шабац, Карађорђева 48
тел. 015/343-411, 341-025
e-mail: osjankovsa@yahoo.com

Наставник разредне наставе
на одређено време замена преко 60
дана, за рад у ИО у Малој Врањској
Наставник техничког и информатичког
образовања
са 65% радног времена, на одређено
време замена преко 60 дана, за рад
у матичној школи у Шапцу и у ИО у
Церовцу
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар (на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС) потребна документација за конкурс је следећа:
1. оверена фото-копија дипломе о стеченом одговарајућем
образовању по чл. 140 Закона, а сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018.), 2. оверена копија уверења 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 кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља се у МУП - ПУ Републике Србије), не старије од 6 месеци, 3. оверена фото-копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци, да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља
доказ од одговарајуће високошколске установе надлежне
за издавање таквих докумената о познавању језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“НАДА МАТИЋ”

31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб
тел 031/517-589

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: одговарајуће образовање за
наставника, васпитача или стручног сарадника из члана
140 став 1 и 2 Закона о основима система образовања и
васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то, (1) студије другог степена из научне,
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Наука и образовање
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, поседовање дозволе за рад (лиценцу или стручни испит); поседовање лиценце за директора
установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити
изабран, али ће бити дужан да испит за директора школе положи у року од две године од дана ступања на дужност), најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 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, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; поседовање
држављанства Републике Србије. Уз пријаву доставити:
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену копију лиценце за рад, доказ о радном
искуству, доказ психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење о
неосуђиваности за кривична дела наведена у конкурсу (не
старија од 6 месеци), уверење привредног суда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за привредни
преступ утврђен Законом о основама система образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци), уверење надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак (не старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика
(само за кандидате који нису стекли одговарајуће образовање на српском језику), доказ о резултатима стручно
педагошког надзора о раду кандидата (ако га поседује),
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања (за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе) и биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Конкурс је отворен 15 дана
од дана објављивања. Пријаве достављати на адресу: ОШ
„Нада Матић“, Ужице, Хаџи Мелентијева бб. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон 031/517-589.

ВАЉЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6
тел. 014/451-284

Интернет оператер
особа са инвалидитетом
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће средње образовање, IV степен стручне спреме, економских профила;
знање рада на рачунару; процену радне способности.
Општи услови у складу са чланом 139 и чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019): да
кандидат има одговарајуће образовање; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе против правног саобраћаја и
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик, има процену радне способности.
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију:
попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту, http: //www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc); кратку биографију; оверену фото-копију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о
стеченом образовању; уверење о држављанству (оригинал
или оверену фото-копију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-копију); уверење о неосуђиваности; лекарско уверење (прилаже кандидат који
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буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду);
процену радне способности. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор установе. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или
доставити лично у установу, у затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну комисију”, на горенаведену адресу. Ближе информације се могу добити на телефон: 014/451-284.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ”

14246 Белановица, Вука Караџића 27
тел. 062/8030-532

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом
140 ставови 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015) и то: да поседује
одговарајуће образовање из члана 140 ставови 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено за
наставника у подручју рада разредне и предметне наставе у основној школи, педагога или психолога и то: 1. на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу 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; 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; 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 (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно положен стручни испит; да је прошао обуку и положен испит за директора установе; 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 безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да није правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности; против кога није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за наведена
кривична дела; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани кандидат који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност. Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 ставови 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), дужност директора
може да обавља и лице које има образовање из члана 140
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019 и 6/2020) за наставника основне школе, дозволу за
рад наставника или стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година рада у
установи образовања након стеченог образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију, податке о кретању у служби или радном односу и предлог плана рада за
будући мандатни период; уверење о држављанству Репубике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (не старији од 6 месеци); оверен препис или
оверену фото-копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, у складу са чланом 140 Закона, за лица која
су стекла академско звање мастер доставља се и оверена фото-копија дипломе о завршеним основним академским 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; оверену фото-копију уверења о положеном испиту за директора
установе (пријава која не садржи уверење о положеном
испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит за директора школе); оригинал потврду
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 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 закривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење
из МУП-а, оригинал или оверена фото-копија, 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 малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фото-копија,
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 способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверена копија); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања доставља кандидат на конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата-извештај
просветног саветника за кандидата на конкурсу који поседује тај доказ (оверена фото-копија), уколико нема овај
извештај, кандидат доставља краћу изјаву на околност
недостављања извештаја; 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; пријавни
формулар са званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији НСЗ
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узети у разматрање. Фото-копије докумената које нису оверене неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном
документацијом о испуњености услова слати поштом на
адресу: Основна школа „Сестре Павловић”, Вука Караџића
27, 14246 Белановица, са назнаком „Пријава на конкурс за
директора”. Ближа обавештења могу се добити код секретара школе на телефон: 062/8030-532.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА МИШИЋ“
14207 Пецка, Краља Петра I 50
тел. 014/3455-109

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са чланом 139, 140 ст. 1 и 2 и 142 .Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Службени 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). Општи
услови у складу са чланом 139 и чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и
6/2020): да кандидат има одговарајуће образовање; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и
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Наука и образовање
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 и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе
следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
); кратку биографију; оверену фото-копију дипломе о
стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању; уверење о држављанству (оригинал
или оверену фото-копију) али не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фото-копију); уверење из казнене евиденицје Министарста унутрашњих послова, да није правноснажно осуђиван
за горе наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања;
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран
по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Пријавни формулар са документацијом доставити лично
или послати препорученом поштом, у затвореној коверти,
са назнаком „За конкурсну комисију”, на адресу: Основна
школа „Војвода Мишић“ Пецка, Краља Петра I 50, 14207
Пецка. Ближе информације се могу добити на телефон:
014/3455-109.

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

Наставник географије
за 25% радног времена, на одређено
време
Наставник технике и технологије
за 30% радног времена, на одређено
време
Наставник информатике и рачунарства
за 15% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена, безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље, породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије, зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидати за радно место наставника предметне
наставе треба да доставе оригинале или оверене фото-копије следећих докумената: попуњен пријавни формулар
објављен на званичној интернет страници Министарства
и да га заједно са потребном документацијом доставе
школи. Потребна документација: диплома, уверење о
држављанству(не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, краћа биографија, доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; доказ да има психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве са потребном документацијом доставити: ОШ

Бесплатна публикација о запошљавању

„Академик Ђорђе Лазаревић“, Власина Округлица бб. За
све додатне информације обратите се секретару школе на
број телефона: 064/885-8806. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ВРШАЦ
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР
„НИКОЛА ТЕСЛА“
26300 Вршац, Стеријина 40-44
тел. 013/830-668

Чистачица
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа.

Наставник предметне наставе машинске
групе предмета
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (настава се
изводи на српском језику)
УСЛОВИ: висока стручна спрема у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закони, 10/2019 и 6/2020) и одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
Машинство и обрада метала („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017,
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 - исправка и 9/2019), дипломирани машински инжењер, дипломирани инжењер машинства, професор машинства, дипломирани инжењер за развој
машинске струке, мастер инжењер машинства, претходно
завршене студије првог степена - основне академске студије
у области машинског инжењерства. Кандидати који немају
обавезно образовање прописано чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања (психолошке, педагошке и методичке дисциплине) обавезни су да га стекну у
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу.
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидат мора да испуњава и услове прописане одредбом
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то да: 1) има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, 3) није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, 4) има држављанство Републике Србије, 5) зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати који се
пријављују на конкурс дужни су да доставе: 1) попуњен и
одштампан формулар за пријаву на конкурс, доступан на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs), 2) оверену
фото-копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању
(кандидат који је завршио други степен доставља и диплому
са основних академских студија), 3) оверену фото-копију или
оригинал уверења из казнене евиденције о неосуђиваности
у смислу чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, издатог у надлежној полицијској
управи МУП-а Републике Србије (не старије од 6 месеци), 4)
оверену фото-копију или оригинал уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 5) доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
у школи, доставља само кандидат који није стекао образовање на српском језику (ако је кандидат стекао одговарајуће
образовање на српском језику, сматра се да је достављањем
дипломе о одговарајућем образовању доставио доказ да
зна српски језик), 6) краћу биографију са адресом за пријем
поште и бројем телефона. Рок за подношење пријава је 8
дана, рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Конкурс спроводи комисија од три члана коју именује директор
школе. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Након психолошке процене, конкурсна комисија обавља

разговор са кандидатима који се налазе на листи кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси
решење о пријему кандидата. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаву
са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати достављају лично или путем поште на адресу: Школски центар
„Никола Тесла“, 26300 Вршац, Стеријина 40-44. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације
о конкурсу могу се добити од секретара школе на телефон:
013/830-668.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“
26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел. 013/801-905
e-mail: osolgapetrov@gmail.com

1. Наставник математике
на српском наставном језику, са 88,89%
радног времена
2. Наставник математике
на румунском наставном језику, са
88,89% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос могу бити примљени кандидати који
поред општих услова из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 57/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) испуњавају и услове предвиђене чланом
139 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 (даље: Закон)): поседовање
одговарајућег образовања (када је образовање стечено у
иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника, на основу акта о признавању стране
високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар); поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично
дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона; познавање српског језика (за сва радна места - само уколико образовање
није стечено на српском језику) и језика на коме остварује
образовно-васпитни рад (за радно место под редним бројем
2). Под одговарајућим образовањем подразумева се образовање у складу са чланом 140 Закона, 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), потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: 1) пријавни формулар Министарства
просвете; 2) очитану личну карту или фото-копију; 3) доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству
оригинал или фото-копију која није старија од 6 месеци);
4) извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фото-копију; 5) оверен препис или оверену фото-копију
сведочанства о завршеној школи (лица која су образовање
стекла у иностранству неопходно је да поред акта о признавању стране високошколске исправе доставе и решење
министра према члану 143 Закона), 6) лиценцу за рад (и
то само за лица коју исту поседују, а она лица која немају
лиценцу дужна су да је стекну у току рада); 7) доказ о познавању српског језика (само уколико образовање није стечено на српском језику) и језика на коме обављају образовно-васпитни рад (радно место под редним бројем 2). Услови
о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад утврђени су чланом 141 став 7 Закона. За лица која образовно-васпитни рад изводе у одељењима у којима се настава
изводи на језику националне мањине, може се сматрати да
поседују потребно знање српског језика, уколико су испунила услове из члана 141 став 7 Закона, али и уколико су завршила основну, односно средњу школу на језику националне
мањине по наставним програмима и плановима Републике
Србије, те у складу са тим наставним плановима и програмима похађали наставу из обавезног наставног предмета Српски као нематерњи језик (мишљење Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, бр. 610-00-01902/2017-04 од
15.12.2017. године); 8) уверење о неосуђиваности из суда
и МУП-а, оригинал или оверену фото-копију документа, не
смеју бити старија од 6 месеци. Сви кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на процену психолошких
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности коју издаје
надлежна здравствена установа, доставља се непосредно
пре закључења уговора о раду и то оригинал или оверена
фото-копија. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве
слати на адресу: ОШ „Олга Петров Радишић” Вршац, Вука
Караџића 8, са назнаком „За конкурс”.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“
26366 Велика Греда, Маршала Тита 116
тел. 013/865-333

Наставник технике и технологије
са 40% радног времена, ради замене
одсутног до повратка са функције
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, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (лице мора да има завршене
студије првог степена нз научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета) или 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; поседовање психичке, физичке 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 злостављање 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 изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу
са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, може бити
изабрано лице које, уз испуњеност осталих горе наведених
услова, има одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године, или вишим образовањем. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у
разматрање, као ни фото-копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа (јавног бележника). Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке, и технолошког развоја;
биографске податке, односно радну биографију; оверену
фото-копију 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) - не старије 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 лично или поштом на
горенаведену адресу, у затвореној коверти. Ближе инфорације о конкурсу могу се добити код секретара школе на
телефон: 013/865-333.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник грађанског васпитања
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 10%
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 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, 11/2019, 2/2020
и 8/2020), као и да је прошао обуку за наставу грађанског
васпитања. Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања:
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да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик. Уз пријаву кандидати подносе: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете - http://www.mnp.
gov.rs. Потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставити школи: молбу, краћу
биографију, оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који има восоко образовање стечено на студијама другог степена доставља
оверену копију дипломе другог степена и оверену копију
дипломе основних академских студија; доказ да кандидат
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 фото-копија); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (оригинал или оверена
фото-копија уверења); 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 фото-копија). Лекарско уверење којим
се потврђује да кандидат има психичку, физичку здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду. Психолошку 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.

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 44,44%
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 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, 11/2019,
2/2020 и 8/2020). Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Уз пријаву кандидати подносе: попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете - http://www.mnp.gov.rs. Потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи: молбу, краћу биографију, оверену
копију дипломе 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 кандидат 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 фото-копија); доказ да кандидат има

држављанство Републике Србије (оригинал или оверена
фото-копија уверења); 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 фото-копија); лекарско
уверење којим се потврђује да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Психолошку 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.

ОШ „ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“
19214 Рготина, Светосавска 2

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 22,22%
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 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, 11/2019, 2/2020 и
8/2020). Кандидат треба да испуњава и услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања:
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик. Уз пријаву кандидати подносе: попуњен пријавни формулар на званичној интернет
страници Минстарства просвете (http://www.mnp.gov.
rs) и уз потребну документацију га достављају школи.
Уз пријавни формулар достављају и следећу документацију: молбу, краћу биографију, оверену копију дипломе 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 кандидат 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 фото-копија); доказ да
кандидат има држављанство Републике Србије (оригинал
или оверена фото-копија уверења); 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 фото-копија); лекарско
уверење којим се потврђује да кандидат има психичку,
физичку здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Психолошку 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:
019/466-119.
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ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Наставник клавира
на одређено време, док траје мандат
директора школе
Наставник клавира
2 извршиоца
Наставник гитаре
2 извршиоца
Наставник гитаре
са 60% радног времена
Корепетитор
Клавирштимер
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 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 безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; 4. да има држављанство
Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; оригинал или оверену фото-копију
дипломе о траженој врсти школске спреме; оригинал
или оверену фото-копију уверења о држављанству, не
старије од 6 месеци; доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у складу са
Законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о
познавању српског језик, 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). Осим наведеног, кандидати достављају и остала документа од значаја за одлучивање,
и то: краћу радну биографију; доказ да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима, дставља само избрани кандидат пре закључивања
уговора о раду. Приложена документација се не враћа.
Благовременом пријавом сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и пријава која
је предата препорученом поштом, у ком случају се као
дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а када последњи дана за подношење пријаве пада
у недељу или дане државног празника, рок за пријаву
помера се за следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра сматра пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове за
избор директора, у складу са Законом и подзаконским
актима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријава се може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом на
горенведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу се добити телефоном на број: 019/425-870 или 019/440-790.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДУБРАВА”

19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб
тел. 019/739-606, 738183

Наставник руског језика
за 33% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Кални,
на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата по конкурсу
за пријем у радни однос на неодређено
време, а најкасније до 31.08.2021.
године
Наставник француског језика
за 44% радног времена, на одређено
време до преузимања запосленог,
односно до коначности одлуке о избору
кандидата по конкурсу за пријем у радни
однос на неодређено време, а најкасније
до 31.08.2021. године
Наставник ликовне културе
за 20% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Кални,
на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата по конкурсу
за пријем у радни однос на неодређено
време, а најкасније до 31.08.2021.
године
Наставник физике
за 20% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Кални,
на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата по конкурсу
за пријем у радни однос на неодређено
време, а најкасније до 31.08.2021.
године
Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
Наставник технике и технологије
за 30% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Кални,
на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата по конкурсу
за пријем у радни однос на неодређено
време, а најкасније до 31.08.2021.
године
Наставник математике
за 65% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Кални,
на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата по конкурсу
за пријем у радни однос на неодређено
време, а најкасније до 31.08.2021.
године
Радник на одржавању хигијене/чистач
за 42% радног времена, на одређено
време до преузимања запосленог,
односно до коначности одлуке о избору
кандидата по конкурсу за пријем у радни
однос на неодређено време, а најкасније
до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања:
1) да имају одговаруће високо образовање стечено - на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то на студијама другог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет односно групе предмета;
на студијама другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарнестудије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне или стручне области или области
педагошких наука - на основним студијама у трајању од

најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; кандидат за педагошког асистента треба да има IV степен стручне спреме; кандидат за радника на одржавању хигијене/
чистача треба да има I степен стручне спреме; 2) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична делаиз групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја ипротив човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које, у складу са закононом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају апликациони формулар који се
налази на сајту МПНТР и одштампан формулар достављају
установи са документацијом у прилогу: дипломом о стеченој стручној спреми, у овереној фотокопији; уверењем о
неосуђиваности из надлежне полицијске управе, у оригиналу или овереној фоткопији; уверењем о држављанству,
у оригиналу или овереној фотокопији; изводом из МКР, у
оригиналу или овереној фотокопији; очитаном личном картом. Кандидати за педагошког асистента треба да испуњавају услове из Правилника о педагошком и андрагошком
асистенту („Сл. гласник РС” бр. 87/19) и достављају потврду
о похађању уводног модула на основу кога стичу право да
конкуришу за радно место педагошког асистента. Кандидати који буду ушли у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака (важи за сва радна места). Конкурсна комисија сачиниће листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
8 дана од дана пријема резултата психолошке процене из
тачке 5 и обавити разговор са њима (о термину разговора
биће обавештени путем телефона и мејла који су доставили у апликационом формулару.) У року од 8 дана од дана
обављеног разговора комисија ће донети решење о избору
кандидата. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
изабрани кадидати достављају пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрње и поднета документација са пријавним формуларом не враћа се кандидатима. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији НСЗ „Послови”. Уколико дан истека рока падне у недељу или државни
празник, као последњи дан рока рачунаће се први наредни радни дан. Пријаве се подносе лично, са назнаком „За
конкурсну комисију“, на адресу Основне школе „Дубрава“,
Ивана Милутиновића бб, у времену од 7 до 15 часова или
поштом препоручено, где ће се као дан пријема рачунати
дан и час пријема у пошти.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

23260 Перлез, Трг Кнеза Михаила 2
тел. 023/3813-170

Наставник математике
са 56,56% норме
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутент. тумачење), кандидат треба
да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142 и 144
Закона о основама система образовања и васпитања
(даље: Закон) и у члану 2 став 1 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће образовање
и то: А) високо образовање на студијама 2. степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука (мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета); или Б) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 1.
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степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем. Наставник, васпитач и стручни
сарадник мора имати 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. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу има образовање из члана 142 став 1 Закона.
Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може
да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без
лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од
дана заснивања радног односа у установи), 2. лице које
испуњава услове за наставника, васпитача и стручног
сарадника са радним стажом стеченим ван установе, под
условима и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2
године од дана заснивања радног односа у установи), 3.
лице које је засновало радни однос на одређено време ради
замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана
заснивања радног односа у установи), 4. сарадник у предшколској установи (ако има образовање из члана 142 Закона), 5. педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у
предметној настави може да изводи лице које је стекло
високо образовање, и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску
математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар информатичар, професор математике и рачунарства,
дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена
математика, дипломирани математичар-математика
финансија (са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер мататичар, мастер
професор математике, мастер професор математике и
физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор
информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер,
дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар
- професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом Основи геометрије); професор хемије
- математике, професор географије - математике; професор физике - математике; професор биологије - математике; професор математике - теоријско усмерење; професор
математике - теоријски смер; дипломирани математичар и
информатичар. 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. Кандидат треба и: 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да обавезно
достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем
високом образовању, а) оверена фото-копија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, б) доказ о
образовању из педагошких, психолошких и методичких
дисциплина (оверена фото-копија доказа који изда високошколска установа), 3. уверење о држављанству - оригинал или оверена фото-копија, 4. извод из матичне књиге
рођених - оригинал или оверена фото-копија, 5. доказ да
није осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3) који није
старији од 6 месеци - оригинал или оверена фото-копија; 6.
доказ да је стекао образовање на српском језику или је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која се приложи као доказ под тачком 2 сматра
се доказом о знању српског језика под тачком 6). Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену
фото-копију) доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се
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приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 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 који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. 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 комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору, у року од
осам дана од дана достављења решења о избору кандидата од стране конкурсне комисије. Директор о жалби
одлучује у року од 8 дана од дана подношења. Рок за подношење пријаве са доказима о испуњености услова конкурса је 8 дана од дана објављивања текста конкурса у огласним новинама Националне службе за запошљавање
„Послови“. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За
конкурс“. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне
пријаве. За све додатне информације обратити се директору школе на телефон: 023/3813-170.

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука
УС, 113/17 и 95/18 - аутент. тумачење), кандидат треба да
испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142 и 144 Закона
о основама система образовања и васпитања (даље: Закон)
и у члану 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи а то су: 1.
да има одговарајуће образовање и то: А) високо образовање
на студијама 2. степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или Б) високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно: наставник и васпитач јесте и
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама 1. степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
3 године или вишим образовањем. Наставник, васпитач и
стручни сарадник мора имати 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. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, има образовање из члана 142 став 1 Закона. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да
обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце
послове наставника, васпитача и стручног сарадника може
да обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 2. лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са радним
стажом стеченим ван установе, под условима и на начин
утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 3. лице које је засновало
радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у
установи), 4. сарадник у предшколској установи (ако има
образовање из члана 142 Закона), 5. педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник. Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада у предметној настави може да
изводи лице које је стекло високо образовање, и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар-информатичар, професор математике и
рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике-математике, дипломирани
математичар-астроном, дипломирани математичар-примењена математика, дипломирани математичар-математика
финансија (са изборним предметом Основи геометрије),

дипломирани информатичар, мастер мататичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике,
мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике
и математике, дипломирани професор математике-мастер,
дипломирани математичар-мастер, дипломирани инжењер
математике-мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар-професор математике,
дипломирани математичар-теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије-математике, професор географије-математике, професор физике-математике, професор
биологије-математике, професор математике- теоријско
усмерење, професор математике- теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. 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. Кандидат треба
и: 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да
има држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидат је дужан да обавезно достави:
1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем високом
образовању, а) оверена фото-копија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, б) доказ о образовању из
педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фото-копија доказа који изда високошколска установа), 3.
уверење о држављанству - оригинал или оверена фото-копија, 4. извод из матичне књиге рођених - оригинал или
оверена фото-копија, 5. доказ да није осуђиван (за горе
наведена дела у тачки 3) који није старији од 6 месеци - оригинал или оверена фото-копија, 6. доказ да је стекао образовање на српском језику или је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе
(диплома/уверење издато на српском језику која се приложи
као доказ под тачком 2 сматра се доказом о знању српског
језика под тачком 6). Лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фото-копију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени
овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 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 који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. 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 комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Кандидат незадовољан решењем о изабраном
кандидату може да поднесе жалбу директору, у року од осам
дана од дана достављења решења о избору кандидата од
стране конкурсне комисије. Директор о жалби одлучује у
року од 8 дана од дана подношења. Рок за подношење
пријаве са доказима о испуњености услова конкурса је 8
дана од дана објављивања текста конкурса у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За
све додатне информације обратити се директору школе, на
телефон: 023/3813-170.

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
23000 Зрењанин, Стражиловска бб
тел 023/563-840

Наставник предметне наставе српског
језика
на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142
и 144 Закона о основама система образовања и васпитања
(даље: Закон) и у члану 3 став 1 тачка 1 подтачка а) Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или Б) високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Изузетно: наставник и васпитач
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем.
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати 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 (члан 142 став 1
Закона). Ово образовање 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, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из члана
142 став 1 Закона. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за
рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача
и стручног сарадника може да обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 2. лице које испуњава услове за наставника, васпитача
и стручног сарадника са радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 3. лице које је засновало радни однос на одређено
време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године
од дана заснивања радног односа у установи), 4. сарадник
у предшколској установи (ако има образовање из члана 142
Закона), 5. педагошки и андрагошки асистент и помоћни
наставник. Потребна стручна спрема је: 1. српски језик: 1)
професор српског језика и књижевности, 2) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, 3) професор српске књижевности и језика, 4) професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 6) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8) професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик, 9) професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 10) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 11) професор српскохрватског језика са
источним и западним словенским језицима, 12) професор
српскохрватског језика и југословенске књижевности за
наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад
изводи на мађарском, односно русинском или румунском
језику, 13) професор, односно дипломирани филолог за
југословенску и општу књижевност, 14) професор југословенске књижевности са страним језиком, 15) дипломирани
филолог за књижевност и српски језик, 16) дипломирани
филолог за српски језик и књижевност, 17) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне
мањине, 18) професор српског језика и српске књижевности, 19) дипломирани компаратиста, 20) мастер филолог
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
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књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика), српска књижевност и језик са компаратистиком), 21) мастер професор
језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност, компаративна књижевност са теоријом књижевности, 22) професор српскохрватског језика и
књижевности, 23) мастер филолог из области филолошких
наука, 24) професор југословенске књижевности и српског
језика, 25) мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући премет). Кандидат треба и: 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство Републике Србије, 5. да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно
достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем
високом образовању, А) оверену фото-копију дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, Б) доказ о
образовању из педагошких, психолошких и методичких
дисциплина (оверена фото-копија доказа који изда високошколска установа или оверена фото-копија уверења о
положеном стручном испиту/испиту за лиценцу - за оне
кандидате који то поседују), 3.уверење о држављанству оригинал или оверена фото-копија, 4. доказ да није осуђиван (из МУП-а), 5. доказ да је стекао образовање на српском
језику или је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење
издато на српском језику која се приложи као доказ под
тачком 2 сматра се доказом о знању српског језика под
тачком), 6. лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фото-копију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим
конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 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 који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. 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 комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања огласа за наставника предметне
наставе - српски језик у продуженом боравку у публикацији
„Послови”. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне
пријаве. За све додатне информације обратити се секретару школе на телефон: 023/563-840.

Предметна настава - техника и
технологија
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 20%
радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142
и 144 Закона о основама система образовања и васпитања
(даље: Закон) и у члану 3 став 1 тачка 13 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије дру-

гог 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 (мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или Б) високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. године. Изузетно: наставник и васпитач јесте
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од 3 године или вишим образовањем. Наставник,
васпитач и стручни сарадник мора имати 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 (члан 142 став 1 Закона). Ово
образовање 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, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, има образовање из члана 142 став 1
Закона. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног
сарадника може да обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 2. лице
које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног
сарадника са радним стажом стеченим ван установе, под
условима и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2
године од дана заснивања радног односа у установи), 3.
лице које је засновало радни однос на одређено време ради
замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана
заснивања радног односа у установи), 4. сарадник у предшколској установи (ако има образовање из члана 142 Закона), 5. педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник. Потребна стручна спрема: професор техничког
образовања, професор технике, професор технике и
информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и машинства, професор технике и машинства, професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и
техничког цртања, професор техничког образовања и
физике, професор физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за
физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани
професор физике и основа технике за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког
образовања и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања,
професор технике и графичких комуникација, професор
производно-техничког образовања, дипломирани педагог
за техничко образовање, дипломирани педагог за физику и
основе технике, професор основа технике и производње,
професор политехнике, професор технике и медијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар,
дипломирани физичар - професор физике и основа технике
за основну школу - мастер, дипломирани професор физике
и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани
професор технике и информатике - мастер, дипломирани
професор технике - мастер, мастер професор технике и
информатике, мастер професор информатике и технике,
професор основа технике и информатике, мастер професор
технике и информатике за електронско учење, мастер професор предметне наставе (претхондо завршене студије
првог степена из области теничког и информатичког образовања). Наставу из предмета одређених у ставу 1. овог
члана могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала
програм из тих предмета у трајању од осам семестара. Кандидат треба и: 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство Републике
Србије, 5. да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је
дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ
о одговарајућем високом образовању, а) оверену фото-ко-
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пију дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, б) доказ о образовању из педагошких, психолошких
и методичких дисциплина (оверена фото-копија доказа
који изда високошколска установа или оверена фото-копија
уверења о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу
- за кандидате који то поседују), 3. уверење о држављанству - оригинал или оверена фото-копија, 4. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фото-копија, 5.
доказ да није осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3)
који није старији од 6 месеци - оригинал или оверена
фото-копија, 6. доказ да је стекао образовање на српском
језику или је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење
издато на српском језику која се приложи као доказ под
тачком 2 сматра се доказом о знању српског језика под
тачком 6). Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фото-копију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим
конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује испуњеност
услова за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
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 комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење
о избору у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања огласа за наставника предметне
наставе - техника и технологија у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За
све додатне информације обратити се секретару школе на
телефон: 023/563-840.

СРЕДЊА ШКОЛА
НОВИ БЕЧЕЈ

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Наставник предметне наставе - физика
са 70% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
предвиђене Законом о раду, као и посебне услове на
основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 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 кривична дела утврђена у чл. 139
став 1 тачка 3 Закона, 4. да има држављанство Републике
Србије, 5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат мора да испуњава
услове у погледу степена и врсте образовања у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Уколико кандидат нема наведено образовање, 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. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има наведено образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар са
кратком биографијом, кандидат доставља и следећа документа: 1) оригинал или оверену копију дипломе (као доказ
о одговарајућем образовању), 2) доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело утврђена у
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона - уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од шест месеци, 3) уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија), не старије
од шест месеци, 4) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), не старије од шест месеци, 5)
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доказ да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (оригинал или оверена копија потврде
издата од стране високошколске установе); сматраће се
да кандидат има поменуто образовање и уколико достави
доказ да је у току студија положио испите из педагогије и
психологије (оверену фото-копију индекса) или доказ да
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу (оригинал или оверену копију потврде о положеном испиту).
Уколико кандидат нема образовање из тачке 5) 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. Доказ о знању српског језика, као језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Доказ о испуњености услова из
тачке 2. (психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима) кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве са
потребном документацијом доставити у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“ на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Све потребне
информације можете добити позивом на број телефона:
023/771-077.

Наставник предметне наставе филозофија
са 25% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције на коју је изабран
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове предвиђене Законом о раду, као и посебне услове на основу
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017): 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 кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, 4. да има
држављанство Републике Србије, 5. да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат мора да испуњава услове у погледу степена и врсте
образовања у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Уколико кандидат нема наведено образовање, 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. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има наведено образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар са
кратком биографијом, кандидат доставља и следећа документа: оригинал или оверену копију дипломе (као доказ о
одговарајућем образовању), доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139
став 1 тачка 3 Закона - уверење из казнене евиденције
МУП-а, не старије од шест месеци, уверење о држављанству (оригинал или оверена копија) - не старије од шест
месеци, извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија) - не старије од шест месеци, доказ да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(оригинал или оверена копија потврде издате од стране
високошколске установе); сматраће се да кандидат има
поменуто образовање и уколико достави доказ да је у
току студија положио испите из педагогије и психологије
(оверену фото-копију индекса) или доказ да је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу (оригинал или
оверену копију потврде о положеном испиту). Доказ о
знању српског језика, као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику.
Доказ о испуњености услова из тачке 2 (психичка, физич-

ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима)
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве
са потребном документацијом доставити у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Све потребне
информације можете добити позивом на број телефона:
023/771-077.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
23000 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563-840

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 44,45%
радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139,
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и
васпитања (даље: Закон) и у члану 3 став 1 тачка 3 подтачка 5) Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи, а то су: 1. да има
одговарајуће образовање и то: А) високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука (мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); или Б) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем.
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати 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 (члан 142 став 1
Закона). Ово образовање 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,
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу има образовање из члана
142 став 1 Закона. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за
рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља: 1. приправник
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 2. лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са радним стажом стеченим ван
установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 3. лице које је засновало радни однос на
одређено време ради замене одсутног запосленог (најдуже
2 године од дана заснивања радног односа у установи), 4.
сарадник у предшколској установи (ако има образовање из
члана 142 Закона), 5. педагошки и андрагошки асистент и
помоћни наставник. Потребна стручна спрема је: професор, односно дипломирани филолог за француски језик
и књижевност, мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил француски језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил француски језик, мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и
култура), мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Кандидат треба и: 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
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Наука и образовање
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, 4. да има држављанство Републике Србије, 5. да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно
достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем
високом образовању, а) оверену фото-копију дипломе/
уверења траженог степена и врсте образовања, б) доказ
о образовању из педагошких, психолошких и методичких
дисциплина (оверена фото-копија доказа који изда високошколска установа или оверена фото-копија уверења о
положеном стручном испиту/испиту за лиценцу, за оне кандидате који то поседују), 3. уверење о држављанству -оригинал или оверена фото-копија, 4. извод из матичне књиге
рођених - оригинал или оверена фото-копија, 5. доказ да
није осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3) који није
старији од 6 месеци - оригинал или оверена фото-копија,
6. доказ да је стекао образовање на српском језику или је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која се приложи као доказ под тачком 2 сматра
се доказом о знању српског језика под тачком 6). Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену
фото-копију) доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 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 који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. 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 комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа за наставника
француског језика у публикацији „Послови“. Пријаве слати
на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. У обзир ће се
узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се секретару школе на телефон:
023/563-840.

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 Зрењанин, Гимназијска 2
тел. 023/580-641, 023/566-022

Наставник предметне наставе - физичко
васпитање
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 20%
радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно
да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања које је стечено:
а) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета 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; в)
изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем. У складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 15/13, 11/16, 2/17, 11/17,
13/18, 7/19, 2/20, 3/20 и 14/20): професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке културе; професор
физичке културе; професор физичког васпитања - дипло-
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мирани тренер са назнаком спортске гране; професор
физичког васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер; дипломирани професор физичког
васпитања и кинезитерапије - мастер; мастер професор
физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког
васпитања и кинезитерапије; мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговоарајући предмет).
Кандидат треба и да: 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за кога 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. Учесници конкурса треба да доставе:
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или
оверену фото-копију дипломе (уверења) о траженој врсти
и степену стручне спреме; оригинал или оверену фото-копију уверења о држављанству Републике Србије; доказ о
испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о
основама система образовања и васпитања, односно да је
лице стекло средње, више или високо образовање на језику
на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фото-копија)
- српски језик; оригинал или оверена фото-копија уверења
(извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу
са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима доставља
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или
предају лично на адресу: Зрењанинска гимназија, 23000
Зрењанин, Гимназијска 2, са назнаком „За конкурс”. Сва
потребна обавештења можете добити од секретара школе,
лично или телефоном на број: 023/580-641 и 023/566-022.

Наставник предметне наставе - немачки
језик
у одељењима у којима се настава изводи
на мађарском језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 80,56% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања,
односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања које је
стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета 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; в) изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем. У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени
гласник РС - Просветни гласник”, број 15/13, 11/16, 2/17,
11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 3/20 и 14/20): професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;
професор немачког језика и књижевности и италијанског
језика; мастер филолог (студијски програм или главни
предмет, односно Немачки језик и књижевност); мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или

главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност); мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Кандидат треба и
да: 2. има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и мађарски језик - на коме се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да доставе:
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или
оверену фото-копију дипломе (уверења) о траженој врсти
и степену стручне спреме; оригинал или оверену фото-копију уверења о држављанству Републике Србије; доказ о
испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка 5) Закона
о основама система образовања и васпитања, односно да
је лице стекло средње, више или високо образовање на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (оригинал или оверена фото-копија) - српски језик и мађарски језик; оригинал или оверена фото-копија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава са потребним доказима о испуњавању услова
конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или
предају лично на адресу: Зрењанинска гимназија, 23000
Зрењанин, Гимназијска 2, са назнаком „За конкурс“. Сва
потребна обавештења можете добити од секретара школе,
лично или телефоном на број: 023/580-641 и 023/566-022.

Наставник предметне наставе рачунарство и информатика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 80%
радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно
да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања које је стекло
а) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета 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; в)
изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем. У складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 15/13, 11/16, 2/17, 11/17,
13/18, 7/19, 2/20, 3/20 и 14/20): професор информатике,
односно дипломирани информатичар; професор математике, односно дипломирани математичар - смер рачунарство
и информатика; дипломирани инжењер електротехнике,
сви смерови осим енергетског; дипломирани инжењер
електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;
дипломирани инжењер за информационе системе, одсеци
за информационе системе и информационе системе и технологије; дипломирани инжењер организације за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије; дипломирани инжењер
организационих наука, одсеци за информационе системе,
информационе системе и технологије, одсек за управљање
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квалитетом; дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернетско - организациони, економска
статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија; дипломирани информатичар;
дипломирани информатичар - пословна информатика;
дипломирани информатичар - професор информатике;
дипломирани информатичар - мастер; дипломирани професор информатике - мастер; дипломирани информатичар - мастер пословне пословне информатике; дипломирани инжењер организационих наука - мастер, студијски
програм Информациони системи и технологије; мастер
математичар; мастер информатичар; мастер инжењер
електротехнике и рачунарства; мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије); мастер математичар; мастер информатичар; мастер
инжењер електротехнике и рачунарства; мастер инжењер
информационих технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи
и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); мастер професор информатике и математике;
мастер инжењер софтвера; мастер инжењер информационих технологија и система; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из
научне односно стручне области за одговарајући предмет).
Лица из става 1 ове тачке која су стекла академско звање
мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из
области Објектно оријентисано програмирање) и најмање
три предмета из области Математика, што доказују потврдом издатом од стране високошколске установе. Наставу
и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
Рачунарство и информатика може изводити и лице које је
стекло академско звање мастер, а у оквиру завршених студијаима положених пет информатичких предмета (од тога
најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице
које је на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике од најмање четири семестра. Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни
однос са лицем које испуњава услове из става 1, 3 и 4 ове
тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада
за предмет Рачунарство и информатика могу да изводе и
лица која су стекла стручни назив струковни специјалиста,
ако у оквиру завршених студија имају положено најмање
пет информатичких предмета (од тога најмање један из
области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета
из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство. Испуњеност услова из ст. 3-5 ове тачке
утврђује министарство надлежно за послове образовања,
на основу наставног плана и програма студија, односно
студијског програма. Кандидат треба и да: 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за кога 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. Учесници конкурса треба да доставе: попуњен пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs); оригинал или оверену фото-копију дипломе
(уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фото-копију уверења о држављанству
Републике Србије; доказ о испуњавању услове из члана
139 став 1 тачка 5) Закона о основама система образовања
и васпитања односно да је лице стекло средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал
или оверена фото-копија) - српски језик; оригинал или
оверену фото-копију уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава са потребним доказима о испуњавању услова кон-
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курса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или
предају лично на адресу: Зрењанинска гимназија, 23000
Зрењанин, Гимназијска 2, са назнаком „За конкурс”. Сва
потребна обавештења можете добити од секретара школе,
лично или телефоном на број: 023/580-641 и 023/566-022.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Скерлићева бб

Наставник предметне наставе Економика
туристичких и угоститељских предузећа,
Основи туризма и угоститељства,
Предузетништво, образовни профил кувар
на мађарском језику, са 25% радног
времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017
- одлука УС), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања које је стекло а) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета 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; изузетно, наставник и васпитач
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Врста и степен стручне спреме прописане су
подзаконским актом и то: Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам („Сл. гл. РС - Просветни гласник“,
бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/28, 2/20 и
14/20), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација („Сл. гл. РС - Просветни гл.“, бр. 16/2015, 11/2016,
2/2017, 1/19, 9/19 и 2/20), Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гл. РС“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр. 13/16, 2/201,
13/2018, 7/19, 14/20 и 15/20).
Економика туристичких и угоститељских предузећа (на
мађарском језику): (1) дипломирани економиста - менаџер
за туризам, смер туристички менаџмент; (2) дипломирани
економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски
менаџмент; (3) дипломирани менаџер у хотелијерству; (4)
дипломирани менаџер у туризму; (5) дипломирани економист; (6) дипломирани економиста у области управљања
хотелијерством; (7) дипломирани економиста - менаџер у
рачуноводству и ревизији; (8) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије; (9) мастер туризмолог; (10) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском
програму Туризам и хотелијерство; (11) мастер менаџер,
претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству. Лице из подтач. (7) - (10) треба да је у току студија
изучавало наставне садржаје из области предмета Економика туристичких и угоститељских предузећа.

Основи туризма и угоститељства на мађарском језику: (1)
дипломирани економист; (2) дипломирани туризмолог; (3)
дипломирани географ - туризмолог; (4) дипломирани географ (туризмолог); (5) дипломирани менаџер у туризму; (6)
дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; (7) дипломирани економиста - менаџер
за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; (8) дипломирани менаџер у хотелијерству; (9) мастер економиста,
претходно завршене основне академске студије у области
Економије; (10) мастер економиста, претходно завршене
основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; (11) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму:
Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству; (12) мастер туризмолог, претходно завршене основне академске
студије у области географије.
Предузетништво на мађарском језику: (1) дипломирани економист; (2) дипломирани економиста - менаџер за
туризам, смер туристички менаџмент; (3) дипломирани
економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; (4) дипломирани економиста у области
управљања хотелијерством; (5) дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (6) дипломирани економиста - менаџер за финансије и банкарство; (7)
дипломирани туризмолог; (7а) дипломирани менаџер у
туризму; (8) мастер економиста; (9) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском
програму Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству.

Наставник предметне наставе математика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017
- одлука УС), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета 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; изузетно, наставник и васпитач јесте
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик и
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Врста и
степен стручне спреме прописани су подзаконским актом и
то: Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/28, 2/20 и 14/20); Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Економија, право и администрација („Сл.
гл. РС - Просветни гл.“ бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/19,
9/19 и 2/20), Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС“,
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.13/16, 2/201, 13/2018,
7/19, 14/20 и 15/20); 1) професор математике; (2) дипломирани математичар; (3) дипломирани математичар за
теоријску математику и примене; (4) дипломирани математичар за рачунарство и информатику; (5) дипломирани
математичар - информатичар; (6) дипломирани математичар - професор математике; (7) дипломирани математичар за математику економије; (8) професор математике
- теоријско усмерење; (9) професор математике - теоријски
смер; (10) професор математике и рачунарства; (11) про-
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фесор информатике - математике; (12) професор хемије математике; (13) професор географије - математике; (14)
професор физике - математике; (15) професор биологије
- математике; (16) дипломирани математичар - астроном;
(17) дипломирани математичар - теоријска математика;
(18) дипломирани математичар - примењена математика;
(19) дипломирани математичар - математика финансија;
(20) дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом Основи геометрије); (21) дипломирани информатичар; (22) дипломирани професор математике - мастер;
(23) дипломирани математичар - мастер; (24) мастер математичар; (25) мастер професор математике; (26) мастер
математичар - професор математике. Лице из тачке 13)
овог члана које је стекло академско звање мастер мора
имати претходно завршене основне академске студије на
студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија
или Основи геометрије). Уколико школа преузимањем или
конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из ст. 1 и 2 ове тачке, наставу и друге облике
образовно-васпитног рада за предмет Математика може
да изводи и: мастер професор математике и информатике;
мастер професор информатике и математике; мастер професор физике и математике; мастер професор математике
и физике. Лице из става 3. ове тачке мора да има претходно завршене основне академске студије двопредметне наставе математике и информатике или математике и
физике. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада
из предмета математика у подручју рада Економија, право
и администрација може да изводи: дипломирани математичар - мастер математике финансија.

Наставник предметне наставе математика
са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017
- одлука УС), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета 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; изузетно, наставник и васпитач јесте
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик и
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Врста и
степен стручне спреме прописана је подзаконским актом и
то: Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/28, 2/20 и 14/20), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Економија, право и администрација („Сл.
гл. РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017,
1/19, 9/19 и 2/20), Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС“,
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.13/16, 2/201, 13/2018,
7/19, 14/20 и 15/20); 1) професор математике; (2) дипломирани математичар; (3) дипломирани математичар за
теоријску математику и примене; (4) дипломирани математичар за рачунарство и информатику; (5) дипломирани
математичар - информатичар; (6) дипломирани матема-
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тичар - професор математике; (7) дипломирани математичар за математику економије; (8) професор математике
- теоријско усмерење; (9) професор математике - теоријски
смер; (10) професор математике и рачунарства; (11) професор информатике - математике; (12) професор хемије математике; (13) професор географије - математике; (14)
професор физике - математике; (15) професор биологије
- математике; (16) дипломирани математичар - астроном;
(17) дипломирани математичар - теоријска математика;
(18) дипломирани математичар - примењена математика;
(19) дипломирани математичар - математика финансија;
(20) дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом Основи геометрије); (21) дипломирани информатичар; (22) дипломирани професор математике - мастер;
(23) дипломирани математичар - мастер; (24) мастер математичар; (25) мастер професор математике; (26) мастер
математичар - професор математике. Лице из тачке 13)
овог члана које је стекло академско звање мастер мора
имати претходно завршене основне академске студије на
студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија
или Основи геометрије). Уколико школа преузимањем или
конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из ст. 1 и 2 ове тачке, наставу и друге облике
образовно-васпитног рада за предмет Математика може
да изводи и: мастер професор математике и информатике;
мастер професор информатике и математике; мастер професор физике и математике; мастер професор математике
и физике. Лице из става 3. ове тачке мора да има претходно завршене основне академске студије двопредметне наставе математике и информатике или математике и
физике. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада
из предмета математика у подручју рада Економија, право
и администрација може да изводи: - дипломирани математичар - мастер математике финансија.

Наставник предметне наставе - немачки
језик
са 16,67% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017
- одлука УС), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета 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; изузетно, наставник и васпитач јесте
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Врста и
степен стручне спреме прописани су подзаконским актом и
то: Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/28, 2/20 и 14/20), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Економија, право и администрација („Сл.
гл. РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017,
1/19, 9/19 и 2/20), Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС“ бр.
8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.13/16, 2/201, 13/2018, 7/19,
14/20 и 15/20); професор, односно дипломирани филолог

за немачки језик и књижевност; професор немачког језика и књижевности и италијанског језика; мастер филолог
(студијски програм или главни предмет, односно профил
Немачки језик и књижевност); мастер професор немачког
језика и књижевности; мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно
профил Немачки језик и књижевност); мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет).

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017
- одлука УС), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета 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; изузетно, наставник и васпитач јесте
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Врста и
степен стручне спреме прописани су подзаконским актом и
то: Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/28, 2/20 и 14/20), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Економија, право и администрација („Сл.
гл. РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017,
1/19, 9/19 и 2/20), Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС“,
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.13/16, 2/201, 13/2018,
7/19, 14/20 и 15/20); (1) дипломирани педагог; (2) професор педагогије; (3) дипломирани школски психолог - педагог; (4) дипломирани педагог - мастер; (5) мастер педагог.

Наставник предметне наставе рачунарство и информатика, пословна
информатика, електронско пословање
- изборни
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017
- одлука УС), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета 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
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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 стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Врста и
степен стручне спреме прописани су подзаконским актом и
то: Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/28, 2/20 и 14/20), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Економија, право и администрација („Сл.
гл. РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017,
1/19, 9/19 и 2/20), Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС”
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.13/16, 2/201, 13/2018,
7/19, 14/20 и 15/20).
Рачунарство и информатика: (1) професор информатике, односно дипломирани информатичар; (2) професор
математике и рачунарства; (3) професор математике,
односно дипломирани математичар, смер рачунарство и
информатика; (4) дипломирани математичар за рачунарство и информатику; (5) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци; (6) дипломирани
инжењер електронике, сви смерови, односно одсеци; (7)
дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих
наука, одсеци за информационе системе, информационе
системе и технологије; (8) дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства; (9)
дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска
статистика и кибернетика, статистика и информатика или
статистика, информатика и квантна економија; (10) професор технике и информатике; (11) дипломирани математичар; (12) дипломирани информатичар; (13) дипломирани
информатичар - пословна информатика; (14) дипломирани
информатичар - професор информатике; (14а) дипломирани инжењер организационих наука - одсек за управљање
квалитетом; (14б) мастер инжењер софтвера; (14в) мастер
инжењер информационих технологија и система; (14г) мастер дизајнер медија у образовању; (14д) мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет); (15) дипломирани информатичар - мастер; (16)
дипломирани професор информатике - мастер; (17) дипломирани информатичар - мастер пословне информатике;
(18) дипломирани професор технике и информатике - мастер; (19) мастер математичар; (20) мастер информатичар;
(21) мастер инжењер електротехнике и рачунарства; (22)
мастер инжењер информационих ехнологија; (23) мастер
професор технике и информатике; (24) мастер инжењер
организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и
рачунарске науке); (25) мастер дизајнер медија у образовању; (26) мастер професор информатике и математике;
(27) мастер професор технике и информатике. Лице из
тачке 16) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати, у оквиру завршених студија, положених
најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање) и
најмање два предмета из једне или две следеће области
- Математика или Теоријско рачунарство, што доказују
потврдом издатом од стране матичне високошколске установе. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада
из предмета Рачунарство и информатика може да изводи
и лице које је стекло академско звање мастер, а у оквиру
завршених студија има положених најмање пет предмета
из области рачунарства и информатике (од тога најмање
један из области Програмирање) и најмање два предмета
из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може
да изводи и лице које је на основним студијама у трајању
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од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра.
Пословна информатика, електронско пословање: (1)
дипломирани економиста, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика
или статистика, информатика и квантитативна економија;
(2) професор математике, смер рачунарство и информатика; (3) дипломирани математичар, смер рачунарство и
информатика; (4) дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарске технике и информатике; (5) дипломирани инжењер електронике, смер рачунарске технике
и информатике; (6) дипломирани инжењер организације
рада, смерови кибернетски и за информационе системе;
(7) дипломирани инжењер електронике, смер примењена
електроника; (8) професор информатике; (9) дипломирани инжењер информатике; (10) дипломирани инжењер
информатике и статистике; (11) дипломирани информатичар - пословна информатика. (12) професор технике и
информатике; (13) дипломирани математичар; (14) мастер
економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије; (15) студијска група Статистика,
односно Информатика или мастер студије у области економије, студијска група Статистика, односно Информатика;
(16) мастер инжењер организационих наука, претходно
завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм Менаџмент и организација, студијска група Информациони системи и технологије; (17) мастер математичар; (18) мастер информатичар;
(19) мастер инжењер електротехнике и рачунарства; (20)
мастер инжењер информационих технологија; (21) мастер
инжењер организационих наука (смер нформациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); (22) мастер професор технике и информатике;
(23) дипломирани математичар - информатичар. Лица из
подтач. (16) - (20) ове тачке која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани - мастер, морају да имају у
оквиру завршених основних академских студија положено
најмање пет информатичких предмета, од тога најмање
један из области Програмирање и два предмета из једне
или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
оригинал или оверену фото-копију дипломе (уверења) о
траженој врсти и степену стручне спреме, оригинал или
оверену фото-копију уверења о држављанству Републике
Србије; доказ о испуњавању услова из члана 139 став 1
тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је лице стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал
или оверена фото-копија), оригинал или оверену фото-копију уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 4) Закона
о основама система образовања и васпитања. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана,
рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на
конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом
или предају лично на адресу: Економско-трговинска школа
„Јован Трајковић“ Зрењанин, 23000 Зрењанин, Скерлићева
бб, са назнаком „За конкурс”.

и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова), односно степен и врста стручне
спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); дипломирани хемичар, професор
хемије, професор хемије и физике, професор хемије и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани
хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство, професор биологије и хемије, професор физике и
хемије за основну школу, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани хемичар - професор хемије,
дипломирани професор хемије - мастер, професор физике - хемије, професор географије - хемије, професор биологије - хемије, дипломирани професор физике - хемије,
мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер,
дипломирани педагог за физику и хемију, дипломирани
физичар - професор физике и хемије за основну школу мастер, дипломирани хемичар - мастер, мастер професор
хемије, мастер хемичар, мастер професор физике и хемије,
мастер професор биологије и хемије; мастер физикохемичар. Лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије
хемије. Остали услови за кандидате: 1) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 2) да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) да
имају држављанство Републике Србије; 4) да знају српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; потписану пријаву са радном биографијом; оверену фото-копију
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме;
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (за наставника); оригинал или оверену
фото-копију уверења о држављанству Републике Србије;
оргинал или оверену фото-копију извода из матичне књиге
рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који уђу у ужи круг биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака - о
чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт
адресе које су навели у својим пријавама. Након обављене
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања разговора, кандидати ће бити обавештени на број телефона који напишу
на пријави. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној
коверти на адресу школе: ОШ „Јосиф Маринковић“, 23272
Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79, лично или поштом, са
назнаком „Конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ОШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
23272 Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79

Наставник хемије
са 40% радног ангажовања, на одређено
време
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон. 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020) стечено на
студијама другог степена: мастер академске 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; образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина

Посао се не чека, посао се тражи
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

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

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

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

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

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

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

