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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.

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТA

Администрација и управа                              3
Трговина и услуге                                7
Медицина                                         7
Здравство  и  социјална заштита                       11
Индустрија и грађевинарство                            11
Саобраћај и везе                                         12
Наука и образовање                                                12

Издавач: Национална служба за запошљавање, Директор: Зоран Мартиновић
Редакција: Катарина Јовичин, Немања Новаковић, Славица Даниловић  

Одсек за издаваштво: Тамара Сарић 
Огласи: Марина Миловановић, marina.milovanovic@nsz.gov.rs, тел. 011/3306-261 

Лектор: Бранка Тарбук novine@nsz.gov.rs, 
Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић

Штампа: „Службени гласник„ ISSN 1451-4757
Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно. 

Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби НСЗ. 



Бесплатна публикација о запошљавању 318.11.2020. |  Број 908 |   Бесплатна публикација о запошљавању

                Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног кон-
курса за попуњавање радних места у Управи за извршење 
кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 
и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-8342/2020 од 28. 
октобра 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ

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

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ 
ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ У ВАЉЕВУ

1. Лекар
у звању саветник

1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области 
Медицинске науке на студијама другог степена интегри-
сане академске студије у обиму од 360 ЕСПБ, односно 
на основним студијама у трајању од најмање пет годи-
на, положен државни стручни испит или стручни испит у 
области здравствене заштите и најмање три године радног 
искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуни-
кације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2. Реализатор третмана
у Одсеку за утврђивање и спровођење 

третмана, у Служби за третман, 
у звању саветник

2 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне области 
Политичке науке, смер за социјалну политику и социјални 
рад, или из стручне области Специјалне едукације и реха-
билитације, смер за превенцију и третман поремећаја пона-
шања или стручне области Филозофија, смер психологија, 
педагогија, андрагогија или социологија на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
положен државни стручни испит и најмање три године рад-
ног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуни-
кације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3. Инструктор електричар
у Групи за практичну наставу и обуку 

осуђених у производном погону у 
Служби за обуку и упошљавање, 

у звању референт
1 извршилац

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

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуни-
кације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

4. Инструктор сточарске производње
у Одсеку за угоститељство, сточарство и 
пољопривредну производњу у Служби за 
обуку и упошљавање, у звању референт

1 извршилац
Услови: завршена средња школа, пољопривредног, сто-
чарског или ветеринарског смера, положен државни струч-
ни испит и најмање 2 године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуни-
кације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

5. Инструктор пољопривредне 
производње

у Одсеку за угоститељство, сточарство и 
пољопривредну производњу у Служби за 
обуку и упошљавање, у звању референт

1 извршилац
Услови: завршена средња школа, пољопривредног, сто-
чарског или ветеринарског смера, положен државни струч-
ни испит и најмање 2 године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуни-
кације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Ваљево, Лознички пут бб.

III У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ 
БОЛНИЦИ У БЕОГРАДУ

6. Социјални рад
у Одсеку за спровођење мере обавезног 

психијатријског лечења и чувања у 
здравственој установи у Служби за 

здравствену заштиту, у звању саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
Политичке науке, смер за социјалну политику и социјал-
ни рад из стручне области Филозофије, смер за социо-
логију, на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, положен државни 
стручни испит, најмање три године радног искуства у стру-
ци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуни-
кације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Београд, Бачванска 14.

IV У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У ЋУПРИЈИ

7. Возач
у Служби за опште послове, у звању 

референт
1 извршилац

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

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуни-
кације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Ћуприја, Данила Димитријевића 7а.

V У ВАСПИТНО-ПОПРАВНОМ ДОМУ У КРУШЕВЦУ

8. Васпитач
у Одсеку за реализацију програма 
поступања у Служби за третман, 

у звању саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
Педагошке науке или Политичке науке, смер социјална 
политика и социјални рад или Психолошке науке, или из 

стручне области Специјалне едукације и рехабилитације на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним стуцијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција и Закона о малолетним учи-
ниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити мало-
летних лица - усмено; вештина комуникације - непосредно, 
кроз разговор са кандидатима. 

9. Послови набавке
у Одсеку за комерцијалне послове у 

Служби за обуку и упошљавање, у звању 
сарадник

1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области 
Економске науке или Правне науке или из стручне области 
Машинско инжењерство на основним академским студија-
ма у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године, 
положен државни стручни испит, најмање три године рад-
ног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуни-
кације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Крушевац, Бруски пут 40.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за рад на огла-
шеном радном месту провера стручних оспособљености, 
знања и вештина које се вреднују у изборном поступку 
спровешће се у просторијама наведених завода.

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

X Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места“.

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

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

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извршилачком 
радном месту може да се запосли и лице које нема положен 
државни стручни испит, али је дужно да га положи у року 

утврђеном законом. Државни службеник на пробном раду 
који је радни однос засновао на неодређено време и држав-
ни 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 засни-
вања радног односа. Кандидати који конкуришу на више 
радних места подносе појединачне пријаве за свако радно 
место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава 
су приложили тражене доказе. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фото-
копији овереној у општини или суду или од стране јавног 
бележника биће одбачене закључком Конкурсне комисије. 
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним 
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 254 
Закона о извршењу кривичних санкција.

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

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

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

БЕОГРА Д

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ 
СВОЈИНУ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
97/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-716/2020 од 29.1.2020. године, Завод за 
интелектуалну својину оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА У
ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

I Орган у коме се радно место попуњава: Завод за 
интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5

II Раднo местo којe се попуњава: 

1. Радно место за финансијске послове, 
у звању саветника

у Групи за финансијске послове
1 извршилац

Опис послова: учествује у изради Предлога финансијског 
плана Завода за израду Нацрта закона о буџету; врши кон-
тролу законитости, рачуноводствене исправности и веро-
достојности финансијске документације; врши обрачун и 
исплате по поднетим налозима и документима за плаћање; 
обавља послове у вези са реализацијом службених путо-
вања у земљи и иностранству; прати остваривање и тро-
шење средстава одобрених финансијским планом Завода; 
учествује у надзору над финансијским пословањем орга-
низација за колективно остваривање ауторског и сродних 
прва и припреми извештаја о утврђеним неправилностима 
у раду организација; учествује у припреми годишњег плана 
набавки за Завод; учествује у поступцима за повраћај више 
или погрешно плаћених јавних прихода; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање три године радног искуства у стру-
ци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Избор-
ни 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.

У изборном поступку проверавају се: 
1. Опште функционалне компетенције, и то: 
• организација и рад државних органа РС - провераваће се 
путем теста (писмено); 
• дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симула-
ције (писмено). 

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције дигитална писменост, ако поседујете важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - 
дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 
доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној 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. 

Информације o материјалимa за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима, www.suk.gov.rs. 

2. Посебне функционалне компетенције: Након прије-
ма извештаја о резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција врши се про-
вера посебних функционалних компетенција, и то: 

Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада - област знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада финансијско-материјалних 
послова - буџетски систем Републике Србије - провераваће 
се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из надлежности органа (Закон о ауторс-
ком и сродним правима) - провераваће се путем симулације 
(писмено). 

Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из делокруга радног места (Закон о јавним 
набавкама) - провераваће се путем симулације (писмено). 

Информације o материјалимa за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних компетенција могу се 
наћи на интернет презентацији Завода за интелектуалну 
својину, www.zis.gov.rs. 

3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, орјентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа и савес-
ност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем 
психометријских тестова и интервјуа базираном на компе-
тенцијама. 

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа - провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усмено). 

IV Рок за подношење пријава: Рок за подношење прија-
ва је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање - листу „Послови“. 

V Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Завода за интелектуалну својину или 
у штампаној верзији у писарници Завода за интелектуалну 
својину, Кнегиње Љубице 5. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу 
којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве 
се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења. 

VI Докази које прилажу кандидати који су успешно 
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих 
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се види на којим пословима, у ком периоду и са којом струч-
ном спремом је стечено радно искуство). Државни службе-
ник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинскоj управи. 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима. 

Законом о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број 18/16), између осталог, прописано је да су органи 
у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно 
за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно 
размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне подат-
ке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити 
сама. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се приба-
ве његови подаци из службених евиденција. 

VII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успеш-
но прошли претходне фазе изборног поступка, пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) 
радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати 
који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурс-
ном поступку, односно који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за запослење, пис-
мено се обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на адресу Завода за инте-
лектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5. 

VIII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести 
почев од 7. децембра 2020. године, о чему ће кандидати 
бити обавештени на бројеве телефона или електронске 
адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних 
функционалних компетенција и понашајних компетенција 
ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати 
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно 
крило). Разговор са комисијом ће се обавити у просторијама 
Завода за интелектуалну својину (Кнегиње Љубице 5). 

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

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

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

XI Лица која су задужена за давање обавештења: 
Тамара Стевановић, 011/2025-952 и Владимир Танкосић, 
011/2025-861, од 10.00 до 13.00 часова. 

XII Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или 
предају непосредно на писарници Завода за интелектуалну 
својину, Кнегиње Љубице 5, Београд, са назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачког радног места“. 

НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним службеници-
ма прописано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган под једнаким условима доступна сва рад-
на места и да се избор кандидата врши на основу прове-
ре компетенција. Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит поло-

же до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита. 

Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају рад-
ни 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 неодређе-
но време и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време, а који нема положен државни 
стручни испит, полаже државни стручни испит у року од 
шест месеци од дана заснивања радног односа. 

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је имено-
вао директор Завода. 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и 
огласној табли Завода за интелектуалну својину, на интер-
нет презентацији Службе за управљање кадровима, на 
порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној таб-
ли 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.

КРАГУЈЕВАЦ

ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ОДЕЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Трг слободе 1
тел. 034/330-872

e-mail: odeljenje.kragujevac@dpb.gov.rs

Правобранилачки приправник
у трајању од 2 године ради обуке 
и стицања радног искуства у циљу 

полагања правосудног испита, у својству 
волонтера (плаћени трошкови превоза и 
осигурања у случају повреде на раду) и 
могућношћу примања стручне праксе у 

трајању од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни 
факултет, стечено звање дипломирани правник, испуњени 
општи услови за рад у државним органима из чл. 45 ст. 1 
Закона о државним службеницима. Пожељно је да канди-
дат познаје рад на рачунару и поседује возачку дозволу Б 
категорије. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови” и то у виду 
кратке биографије коју треба послати на адресу: Одељења 
државног правобранилаштва у Крагујевцу, Трг слободе 1 
или на е-mail: odeljenje.kragujevac@dpb.gov.rs, са назнаком 
“Пријава на конкурс за приправника-волонтера дипломира-
ног правника”. У биографији је неопходно навести контакт 
податке, мејл-адресу и број телефона. Након истека рока 
за пријаву, кандидати који испуњавају услове и уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор у канцеларије одељења, а 
остали ће путем мејла бити обавештени да нису испунили 
услове. Уколико кандидат буде примљен на стаж потреб-
но је да приложи следеће доказе: оригинале или овере-
не копије извода из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ о завршеном правном факултету 
(диплома или уверење уколико диплома није уручена), 
потврда из НСЗ да је кандидат незапослено лице.

ПИРОТ

OПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Начелник Општинске управе Општине 
Бабушница

звање службеник на положају I група, 
на период од пет година

Опис послова: руководи и координира радом Општин-
ске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске 
управе; усклађује рад организационих јединица Општин-
ске управе и обезбеђује њено функционисање као једин-
ственог органа; остварује сарадњу организационих једини-
ца у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у 
складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине 
општине, Општинског већа и Председника општине

УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан држављанин Репу-
блике Србије; да није правноснажно осуђиван на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци; да раније није 
престајао радни однос у државном органу, односно органу 
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, 
због теже повреде дужности из радног односа; да има сте-
чено високо образовање из научне области правне науке 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; да има 
положен државни стручни испит; да има најмање пет годи-
на радног искуства у струци.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања, број телефона, 
имејл-адресу, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства с кратким описом послова на који-
ма је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о стручном усавр-
шавању и податке о посебним областима знања.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат подноси сле-
дећу документацију: извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; диплому о стручној спреми; 
исправе којима се доказује радно искуство у струци од 
најмање 5 (пет) година (потврде, решења и други акти из 
којих се види на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење 
Министарства унутрашњих послова - полицијске управе да 
није правноснажно осуђиван на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци (издато након објављивања 
овог конкурса); уверење о положеном државном стручном 
испиту (лица са положеним правосудним испитом уместо 
уверења о положеном државном стручном испиту дос-
тављају уверење о положеном правосудном испиту; лица 
са положеним стручним испитом за запослене у државним 
органима, уместо уверења о положеном државном струч-
ном испиту достављају уверење о положеном стручном 
испиту за запослене у државним органима); исправе којима 
се доказује да раније није престајао радни однос у држав-
ном органу, односно органу аутономне покрајине или једи-
нице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из 
радног односа. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фото-
копији. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 
и 95/2018 - аутентично тумачење) прописано је, између 
осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће подат-
ке прибавити сама. Документи 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 органи-
ма, односно уверење о положеном правосудном испиту. 
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене дока-
зе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућ-
ности, да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандитат учинити сам. Образац 
изјаве објављен је уз Јавни конкурс за попуњавање поло-
жаја начелника Општинске управе Општине Бабушница.

У изборном поступку, Конкурсна комисија врши про-
веру и оцењивање: стручне оспособљености за рад на 
положају начелника Општинске управе Општине Бабушница 
- усмено, путем разговора; знања из области система локал-
не самоуправе (познавања Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 
101/2016 - други закон и 47/18), Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Служ-
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бени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-
др.закон) - усмено путем разговора); вештина комуникације, 
усмено, путем разговора.

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општин-
ске управе Општине Бабушница објављује се на веб-сајту 
Општине Бабушница и публикацији „Послови“. Рок за под-
ношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана оглашавања 
обавештења о јавном конкурсу у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису при-
ложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује 
закључком против кога се може изјавити жалба жалбеној 
комисији у року од осам дана од дана пријема закључка. 
Жалба кандидата не задржава извршење закључка.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Прија-
ве и доказе о испуњавању услова конкурса кандидат може 
доставити лично на шалтеру број 1 Услужног центра Општи-
не Бабушница или препорученом пошиљком Конкурсној 
комисији преко Општинске управе Општине Бабушница на 
адреси: Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница, са назнаком: 
„Пријава на Јавни конкурс за попуњавање положаја начел-
ника Општинске управе Општине Бабушница“.

Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Јела Илић, канцеларија бр. 25, у периоду од 
07.00 до 15.00 часова, тел. 010/385-112 локал 25.

Изборни поступак: Конкурсна комисија ће о месту, дану 
и времену када ће се обавити провера стручне оспособље-
ности, знања и вештина руковођења, обавестити учесни-
ке конкурса, чије су пријаве благовремене и потпуне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за рад на положају начелника Општинске управе 
Општине Бабушница. Сви изрази, појмови, именице, при-
деви и глаголи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком роду, односе се без дискриминације и на особе женског 
пола.

ЗАЈЕЧАР

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
ТИМОЧКА КРАЈИНА

19000 Зајечар, Николе Пашића 160

Архивист на пословима заштите 
архивске грађе и регистратурског 

материјала ван Архива
Опис посла: самостално обавља стручне послове у циљу 
очувања културног и историјског наслеђа у периоду пре 
предаје Архиву, тј. док се налази код стваралаца; орга-
низује, обједињава и усмерава рад на заштити архивске 
грађе и регистратурског материјала ван архива; врши 
преглед архивске грађе и регистратурског материјала у 
регистратури (надзор над чувањем); врши евидентирање 
регистратура, архивске грађе и регистратурског материјала 
ван Архива и врши унос података у евиденције (регистар, 
картотека, досијеа регистратура, регистар ликвидираних 
институција, евиденцију о грађи доспелој за преузимање 
у архив); пружање стручне помоћи регистратурама на 
њихов захтев; послови око контроле израде Листе кате-
горија регистратурског материјала са роковима чувања у 
регистратурама и давања сагласности; послови припреме 
за преузимање и преузимање архивске грађе; врши посло-
ве око излучивања безвредног регистратурског материјала 
у регистратурама; обавештава директора о потреби приме-
не мера против регистратура и појединаца који несавесно 
чувају архивску грађу и регистратурски материјал; врши 
попис архивске грађе у приватном власништву; сарадња 
са службом депоа на преузимању АГ преузете ван Архива; 
ради на одабирању архивске грађе и излучивању безвред-
ног регистратурског материјала у Архиву; пружа стручну 
помоћ институцијама и другим правним лицима ствараоци-
ма; архивске грађе и документарног материјала у погле-
ду заштите истих; проучава прописе из области заштите 
архивске грађе и регистратурског материјала и стара се о 
њиховој примени; проучава проблематику везану за ода-
бирање (валоризацију) архивске грађе; контрола и давање 
налога за спровођење мера техничке и физичке заштите 
културних добара; обавља опште правне послове и друге 
послове по налогу директора.

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен стручне спреме, 
дипломирани правник, радно искуство од најмање годину 
дана у Архиву, возачка дозвола Б категорије, познавање 
рада на рачунару, знање једног од страних језика, пола-
гање стручног испита у року од годину дана. Стручне оспо-
собљености знање и вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: а) стручне оспособљеност вреднују се тако 
што се проверавају способности кандидата за успешан рад 
на оглашеном радном месту; стручна оспособљеност про-

верава се увидом у податке из пријаве и питањима која се 
усмено постављају кандидатима кроз разговор; б) знање 
се вреднује тако што се проверава познавање области 
из делокруга службе и стручно знање из области рада 
на радном месту, постављањем питања из прописа који 
се примењују у раду на радном месту које се попуњава и 
познавање прописа из области Закона о архивској грађи 
и архивској делатности („Сл. гл. РС“, бр. 6/20) - усмено; в) 
вештине кандидата вреднују се тако што се проверавају 
аналитичко резоновање и логичко размишљање, вештина 
комуникације и способност за рад са људима кроз симула-
цију типичног проблема који се јавља на радном месту, а 
који кандидат треба да реши - усмено; г) интервју - питања 
о карактеристикама личности и о послу кроз разговор - 
усмено. Место рада: Историјски архив „Тимочка крајина“ 
Зајечар, Николе Пашића 160. Напомена: рад на територији 
града Зајечара, општина Књажевац и Бољевац. Адреса на 
коју се подносе пријаве: Историјски архив „Тимочка краји-
на“ Зајечар, Николе Пашића 160, 19000 Зајечар, у затво-
реној коверти, са назнаком „Пријава на конкурс (навести 
назив радног места за које се подноси пријава)“ или пре-
дати лично у пријемној канцеларији Историјског архива у 
Зајечару, сваког радног дана од 8 до 15 часова. Лице које 
је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 
Агим Јанузи, контакт телефон: 019/420-285, 425-490, сва-
ког радног дана од 9 до 11 часова. Општи услови за запос-
лење: да је кандидат држављанин Републике Србије; да 
има прописано образовање; да није правоснажно осуђиван 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос због 
теже повреде дужности из радног односа. Рок за подно-
шење пријава је 10 (десет) дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање. 
Пријава на конкурс садржи: назив радног места за које 
кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, контакт телефон, 
интернет адресу, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног стажа, податке о стручном усавршавању и 
податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс 
мора бити својеручно потписана. Докази који се прилажу 
уз пријаву на конкурс: 1) уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); 2) извод из мати-
чне књиге рођених; 3) диплома или уверење о стеченој 
стручној спреми; 4) доказ о радном искуству; 5) уверење 
да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци; 6) учесници конкур-
са који су били у радном односу потребно је да доставе и 
доказ да им раније није престајао радни однос због теже 
повреде дужности из радног односа. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног 
бележника. За наведено радно место радни однос се засни-
ва на неодређено време. Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене разумљиве и потпуне, уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају усло-
ве за рад на оглашеним радним местима, провера стручне 
оспособљености знања и вештина које се вреднују у избор-
ном поступку, наведених у тексту јавног конкурса, обавиће 
се у просторијама Историјског архива „Тимочка крајина“ 
Зајечар, Николе Пашића 160 у Зајечару, а кандидати ће о 
датуму и времену бити обавештени на бројеве телефона 
и адресе које наведу у својим пријавама. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви тражени докази, у ориги-
налу или фотокопији овереној од надлежног органа, биће 
одбачене. Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
образована од стране директора Архива. Јавни конкурс се 
објављује на интернет презентацији Историјског архива у 
Зајечару (www.arhivzajecar.org.rs), огласној табли Архива и 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом конкурсу који су употребљени у мушком роду 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Архивист на пословима дигитализације и 
публиковања архивске грађе у Архиву

Опис посла: уношење података о архивској грађи у рачу-
нар; формирање базе података Архива; вођење евиден-
ција; скенирање, снимање, нарезивање, фотокопирање и 
на други начин репродуковање архивске грађе за потре-
бе Архива и корисника; послови организовања културних 
активности у Архиву; помаже у припреми на изради пуб-
ликација, изложби, промоцији Архива и маркетиншкој пре-
зентацији; послови дистрибуције издања Архива; учествује 
у културним дешавањима у граду; учествује у изради води-
ча, билтена, часописа и других публикација; учествује у 
сређивању и обради архивске грађе, коју је потребно диги-
тализовати; ради на пословима израде информативних 
средстава: инвентара (општи инвентар, сумарни инвен-
тар, аналитички инвентар), регистра (именски, тематски 
географски, фондовски) и каталога; сарађује са осталим 
запосленима на пословима сређивања на уносу података 
у архивски програм „Архис”; обавља и друге послове по 
налогу директора.

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен стручне спреме, 
један од факултета друштвених наука, рад на рачунару и 
скенеру А2+, положен стручни архивистички испит, радно 
искуство од најмање годину дана у Архиву, знање једног од 
страних језика. Стручне оспособљености знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: а) стручна оспо-
собљеност вреднује се тако што се проверавају способности 
кандидата за успешан рад на оглашеном радном месту; 
стручна оспособљеност проверава се увидом у податке из 
пријаве и питањима која се усмено постављају кандидатима 
кроз разговор; б) знање се вреднује тако што се проверава 
познавање области из делокруга службе и стручно знање 
из области рада на радном месту, постављањем питања из 
прописа који се примењују у раду на радном месту које се 
попуњава и познавање прописа из области Закона о архив-
ској грађи и архивској делатности („Сл. гл. РС“, бр. 6/20) - 
усмено; в) вештине кандидата вреднују се тако што се про-
веравају аналитичко резоновање и логичко размишљање, 
вештина комуникације и способност за рад са људима кроз 
симулацију типичног проблема који се јавља на радном 
месту, а који кандидат треба да реши - усмено; г) интервју 
- питања о карактеристикама личности и о послу кроз разго-
вор - усмено. Место рада: Историјски архив „Тимочка краји-
на“ Зајечар, Николе Пашића 160. Адреса на коју се подносе 
пријаве: Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, Николе 
Пашића 160, 19000 Зајечар, у затвореној коверти, са назна-
ком „Пријава на конкурс (навести назив радног места за које 
се подноси пријава)“ или предати лично у пријемној канце-
ларији Историјског архива у Зајечару, сваког радног дана од 
8 до 15 часова. Лице које је задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Агим Јанузи, контакт телефон: 019/420-
285, 425-490, сваког радног дана од 9 до 11 часова. Општи 
услови за запослење: да је кандидат држављанин Републи-
ке Србије; да има прописано образовање; да није правос-
нажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос због теже повреде дужности из радног одно-
са. Рок за подношење пријава је 10 (десет) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса 
у периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Пријава на конкурс садржи: назив радног места 
за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, 
интернет адресу, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног стажа, податке о стручном усавршавању и 
податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс 
мора бити својеручно потписана. Докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс: 1) уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); 2) извод из матичне књиге 
рођених, 3) доказ о положеном стручном испиту; 4) диплома 
или уверења о стеченој стручној спреми; 5) доказ о радном 
искуству; 6) уверење да кандидат није правоснажно осуђи-
ван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; 7) 
учесници конкурса који су били у радном односу потребно је 
да доставе и доказ да им раније није престајао радни однос 
због теже повреде дужности из радног односа. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код 
јавног бележника. За наведено радно место радни однос се 
заснива на неодређено време. Место, дан и време када ће се 
спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене разумљиве и потпуне, уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеним радним местима, провера стручне оспо-
собљености, знања и вештина које се вреднују у изборном 
поступку, наведених у тексту јавног конкурса, обавиће се у 
просторијама Историјског архива „Тимочка крајина“ Зајечар, 
Николе Пашића 160 у Зајечару, а кандидати ће о датуму и 
времену бити обавештени на бројеве телефона и адресе 
које наведу у својим пријавама. Напомена: Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу 
или фотокопији овереној од надлежног органа биће одбаче-
не. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија образована 
од стране директора Архива. Јавни конкурс се објављује на 
интернет презентацији Историјског архива у Зајечару (www.
arhivzajecar.org.rs), огласној табли Архива и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкур-
су који су употребљени у мушком роду односе се без дискри-
минације и на особе женског пола.

Администрација и управа 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих



Бесплатна публикација о запошљавању 718.11.2020. |  Број 908 |   

                        Трговина и услуге

СЗР „ПАВЕЛ КАМИНИ“
26215 Падина, Иве Андрића 6

Израда декоративних облога
место рада: Панчево

3 извршиоца 

УСЛОВИ: трећи степен стручне спреме. Јављање кандида-
та на контакт телефон: 062/8531-541.

Оператер на ЦНЦ машини
место рада: Панчево

УСЛОВИ: трећи степен стручне спреме; основна инфор-
матичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). 
Јављање кандидата на контакт телефон: 062/8531-541.

СЗР „ПАВЛЕ КАМИНИ“
26215 Падина, Иве Андрића 6

тел. 062/853-1541
e-mail: dsebic@gmail.com

Осликавање и моделовање разних 
типова материјала

место рада Панчево
УСЛОВИ: IV, V, VI/1, VI-2, VII/1, VII/2, степен стручне спре-
ме; пробни рад. Јављање кандидата на телефон: 062/853-
1541, особа за контакт: Добрица Себић.

„MEDIA-PRESS PORT“ DOO
24000 Суботица, Матије Корвина 17

тел. 062/769-408
e-mail: hr-serbia@media-press.tv

Административни радник
особа са инвалидитетом, на одређено 
време 12 месеци, за рад у Новом Саду, 

са 20 часова недељно
Опис посла: сортирање и архивирање документације, 
отпремање и примање поште, одлазак у банку.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - административни 
техничар, економски техничар; пожељно радно искуство. 
Јављање кандидата на горе наведени број телефона и 
имејл-адресу. Рок за пријављивање 15.12.2020.године.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ
„MERCATOR-S“ DOO

11000 Београд, Ауто-пут за Загреб 11а
тел. 0800/104-105

Месар
на одређено време 1 месец, место рада 

Нови Сад
15 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - месар, сертификат 
или преквалификација за месара. Јављање кандидата на 
горе наведени број телефона или доћи лично на адресу: 
Идеа супер, Булевар ослобођења 27, 25. 11. 2020. године у 
10 часова. Рок за пријаву 25. 11. 2020. године.

„YUKK-ZIPPLAST“
ДОО ПОЖЕГА

31210 Пожега, Годовички пут бб
тел. 031/3816-179
www.zipplast.co.rs

Бојење патент затварача и лакирање 
клизача за патент затвараче

на одређено време од 6 месеци, са 
могућношћу прерастања у радни однос 

на неодређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: мајстор, техничар, струковни инжењер или 
инжењер хемијске, технолошке, текстилне, металуршке, 
машинске или металске струке, са или без радног искуства (за 
почетнике предвиђена додатна обука), основно знање рада 
на рачунару, возачка дозвола Б категорије, активан возач; 

предвиђена претходна провера радних способности. Посло-
ви: припрема рецептура и одговарајуће документације, рад на 
бојењу спиралног патент ланца и текстилних трака за метални 
патент ланац, послови припреме и лакирања клизача патент 
затварача, праћење стања опреме на којој ради, одржавање 
опреме, пратећи послови у процесу бојења и лакирања. Рад-
ни однос је на одређено време 6 месеци, са могућношћу пре-
растања у радни однос на неодређено време. Пријаве и CV 
са копијом доказа о стручној спреми доставити до 27.11.2020. 
године, на e-mail: posao@zipplast.co.rs или на горе наведену 
адресу. Контакт телефон: 031/3816-179, моб. 064/8255-330.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА 
„ЛАЗИЋ-91“

31000 Ужице, Наде Матић 18
тел. 065/5119-888

Конобар
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, конобар. Јављање 
кандидата на контакт телефон: 065/511-9888, особа за кон-
такт: Љиљана Лазић. Конкурс је отворен до попуне радног 
места.

ЈКП „МОРАВИЦА“ - ПРЕШЕВО
Прешево, Ћемал Шеху бб

Водоинсталатер
Сектор водовода и канализације

2 извршиоца
Опис послова: прима позиве странака телефоном или на 
други начин и организује интервенцију на мрежи водовода 
и канализације, организује и позива раднике на отклањању 
већих кварова на мрежи водовода и канализације и на 
осталим инсталацијама из делатности предузећа, учествује 
у монтирању, требује материјал потребан за интервен-
цију са пратећим папирима, примењује мере безбедности 
и здравља на раду и одговоран је за исте, обавља и дру-
ге послове по налогу директора у оквиру степена стручне 
спреме, знања и способности.

УСЛОВИ: КВ, III степен стручне спреме, занимање КВ водо-
инсталатер и техничка школа, најмање 1 година радног 
искуства. Посао обавља на терену у свим временским при-
ликама. 

Канализатор
Сектор водовода и канализације

Опис послова: ради на одржавању и чишћењу цеви и 
канала и прикључка на шахтама по плану који добија од 
пословође, врши утовар и истовар извађеног материјала из 
канализационе мреже, одржава и чисти сливнике и кана-
ле атмосферске канализације, организује рад екипе, врши 
одчепљење канализационе мреже у граду и организација-
ма, ради на одржавању и стављању поклопаца на шахтама, 
примењује мере безбедности и здравља на раду и одгово-
ран је за примену истих, обавља и друге послове по нало-
гу непосредног руководиоца као и послове који одговарају 
његовом степену стручне спреме, знању и способностима.

УСЛОВИ: НКВ, КВ, III степен стручне спреме, без обзира на 
радно искуство.

Магационер
Опис послова: врши пријем, ускладиштење, чување мате-
ријала, резервних делова, ситног инвентара, ХТЗ опреме, 
ауто-гума и материјално одговара за стање истих, врши 
пријем по количинама и врстама, а за неквалитетан мате-
ријал прави на лицу места записник о рекламацији, издаје 
пријемнице за примљени материјал, резервне делове и 
остало, издаје материјал и делове на основу отвореног тре-
бовања, прима неутрошени материјал у магацин и за исте 
издаје повратнице, материјал и делове држи сложене по 
сродним врстама и обележен важећим картицама, врши 
пријем, ускладиштење, чување и издавање алата, стара се 
да вага у магацину буде исправна и редовно баждарена, 
врши месечно сравњење магацинске картотеке са стањем 
у рачуноводству, води потребне евиденције, примењује 
мере безбедности  и здравља на раду и одговоран је за 
исте.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски или елек-
тро техничар, најмање 1 година радног искуства. Посао се 
обавља у магацинским просторијама.

Физички радник
2 извршиоца

Опис послова: врши утовар и истовар водоводног и кана-
лизационог материјала, врши утовар и истовар песка, 
шљунка, алата и друго, ради на ископу рова за водовод и 
канализацију, врши утовар и истовар земље, врши затрпа-
вање рова, врши спремање масе, ради на утовару смећа у 
камионима, тракторима којима се изнесе смеће на градске 
депоније, чисти градилиште, примењује мере безбедности 
и здравља на раду и одговоран је за примену истих, обавља 
и друге послове по налогу непосредног руководиоца као и 
послове који одговарају његовом степену стручне спреме, 
знању и способностима.

УСЛОВИ: НКВ, I степен стручне спреме, без обзира на рад-
но искуство. Посао обавља на терену у свим временским 
приликама.

ОСТАЛО: Пријаву и CV са доказима о испуњавању услова 
конкурса (фотокопија дипломе, фотокопија радне књижи-
це, фотокопија личне карте и доказ о радном искуству) 
доставити на горе наведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                                Медицина

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Службеник за послове заштите, 
безбедности и здравља на раду

висока стручна спрема, за потребе 
Одсека за безбедност и здравље на раду 

Одељења за правне послове Службе 
за правне и економско-финансијске 
послове, на одређено време од 12 

месеци због повећаног обима посла, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/17, 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Клиничком цен-
тру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног одно-
са је радно искуство у здравственој установи терцијарног 
нивоа здравствене заштите у области заштите, безбедно-
сти и здравља на раду. Уз пријаву се подносе у оригиналу 
или овереној копији следећа документа: диплома о стече-
ном образовању одговарајућег профила; доказ о положе-
ном стручном испиту за обављање послова безбедности 
и здравља на раду; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге вен-
чаних (ако је кандидат променио презиме); кратка био-
графија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; 
кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно 
оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/
потврду о волонтерском стажу у струци од стране надлеж-
не службе. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаведене доку-
менте у захтеваном року, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар 
Крагујевац. Оглас је објављен и путем сајта Министарства 
здравља Републике Србије и путем сајта Клиничког центра 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког 
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког 
центра Крагујевац или путем поште на горенаведену адре-
су. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место 
_____ (навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)“.

Трговина и услуге / Медицина
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СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
„ДУО ДЕНТ“
11070 Нови Београд

Исмета Мујезиновића 17

Стоматолошка сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, 
пожељно радно искуство, положен стручни испит, лиценца, 
пробни рад 1 месец. Пријаве слати на мејл: duodentord@
gmail.com, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

11000 Београд, Тиршова 10

Доктор медицине специјалиста у 
операционим салама

за потребе Одељења опште дечје 
ортопедије

УСЛОВИ: положен стручни испит; најмање 5 година рад-
ног искуства у звању специјалисте; предвиђен пробни рад 
у трајању од 6 месеци; познавање рада на рачунару; позна-
вање најмање једног светског језика; лиценца; пожељно 
је искуство у раду са педијатријском популацијом у уста-
новама терцијарног нивоа здравствене заштите. Приликом 
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о 
завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту; фотокопију уверења о положеном специја-
листичком испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодав-
ца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така 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 
на које се примају. Пријаве слати у затвореној коверти, на 
наведену адресу Клинике, са назнаком радног места за које 
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац

Момчила Поповића 144
тел. 018/804-256

Доктор медицине
на одређено време због замене одсутног 

радника
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: високо образовање: на интегрисаним ака-
демским студијама из области медицине, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама из области медицине у 
трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; поло-
жен стручни испит; лиценца. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету; оверен препис или 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију лиценце или решења о упису у комору; 
биографију са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас 
доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Але-
ксинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са наз-
наком: „Пријава на оглас број 18/2020“. Пријаве са непотпу-
ном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће 
бити разматране. Контакт телефон: 018/804-256.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Лабораторијски техничар у дијагностици
за потребе Одељења за микробиологију 

и паразитологију, на одређено време 
ради замене привремено одсутне 

запослене, до повратка са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 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; фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне посло-
ве, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“. 

Медицинска сестра - техничар у 
интервентним процедурама

за потребе Одсека за инванзивну 
радиолошко-кардиолошку дијагностику 

са пејсмејкер центром, у Служби за 
унутрашње болести, на одређено време 

ради замене привремено одсутне 
запослене, до повратка са трудничког, 

породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, 
општи смер; положен стручни испит. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт пода-
цима; фотокопију дипломе о стеченом образовању одго-
варајућег профила; фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове, Синђелиће-
ва 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Лабораторијски техничар у дијагностици
за потребе Одељења за микробиологију 

и паразитологију, на одређено време 
ради замене привремено одсутне 

запослене, до повратка са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 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; фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне посло-
ве, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Лабораторијски техничар у дијагностици
за потребе Одељења за микробиологију 

и паразитологију, на одређено време 
ради замене привремено одсутне 

запослене, до повратка са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 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; фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне посло-
ве, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

за потребе Службе за унутрашње 
болести, на одређено време до шест 
месеци, ради обезбеђења услова у 

погледу кадра за обављање здравствене 
делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, 
општи смер; положен стручни испит. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт пода-
цима; фотокопију дипломе о стеченом образовању одго-
варајућег профила; фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 

правне, кадровске и административне послове, Синђелиће-
ва 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Лабораторијски техничар у дијагностици
за потребе Одељења за микробиологију 

и паразитологију, на одређено време 
ради замене привремено одсутне 

запослене, до повратка са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 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; фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне посло-
ве, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Доктор медицине изабрани лекар за 
одрасле

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на 
интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине; познавање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење.

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и 
унапређењу здравља појединаца и породице, ради на 
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак боле-
сти, односно, на спровођењу скрининг програма у складу 
с посебним програмима донетим у складу са прописима 
и планом рада службе, врши дијагностику и благовреме-
но лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ, 
упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу 
према медицинским индикацијама, односно код лекара 
специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак 
лечења пацијента, прописује лекове и медицинска сред-
ства, спроводи здравствену заштиту из области менталног 
здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скри-
нинга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на спе-
цијалистичко консултативни преглед, прописивање препо-
ручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене 
заштите, у поступку остваривања здравствене заштите иза-
брани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијар-
ни ниво, на основу мишљења доктора медицине специја-
листе одговарајуће гране медицине упућује пацијента на 
терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију 
о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене 
услуге које пружа, даје оцену радне способности и упућује 
на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и 
на посебним програмима, издаје стручно мишљење, лекар-
ско уверење, на лични захтев и на службени захтев код 
одређених случајева болести и повреда, у стручном раду је 
самосталан и одговоран за координаторни рад у својој једи-
ници, прати и предлаже измене у процедуралном раду у 
оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге посло-
ве из делокруга своје струке по налогу непосредног руково-
диоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фото-
копију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, 
које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном 
доставом у писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивко-
вић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба број 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.

Медицина

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

тел. 034/505-273

Струковни / виши медицински техничар 
општег смера

више или високо образовање за потребе 
Операционог центра, на одређено 

време до повратка запосленог са дужег 
одсуства, пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

Струковни / виши медицински техничар 
општег смера

више или високо образовање, за потребе 
Клинике за општу и грудну хирургију, на 
одређено време до повратка запосленог 

са дужег одсуства, пробни рад од 3 
месеца

Медицински техничар општег смера
IV степен, за потребе Операционог 

центра, на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства, пробни 

рад од 3 месеца

Лабораторијски техничар
IV степен, за потребе Службе за 

патолошко анатомску дијагностику, на 
одређено време до повратка запосленог 

са дужег одсуства, пробни рад од 3 
месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС 
и 113/17, 85/18), а посебни услови Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Клиничком центру 
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овере-
ној копији следећа документа: диплома о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки 
разред средње школе за медицинске техничаре/сестре са 
средњом школском спремом за радно место; уверење о 
положеном стручном испиту одговарајућег профила; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратка биографија са адресом, кон-
такт телефоном, имејл-адресом; кандидати који имају рад-
но искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавр-
шавање) треба да доставе доказ/потврду о радном стажу 
од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском 
стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати су 
у обавези да на пријави наведу за која радна места кон-
куришу са називом организационе јединице (било да кон-
куришу на једно радно место или на више радних места). 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); доз-
волу за рад - лиценцу коју је издала надлежна комора (ако 
је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу) за радно место. Уколи-
ко изабрани кандидат не достави горенаведене документе 
у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати кон-
курса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагује-
вац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за 
контакт 034/50-52-73. Пријаве се подносе лично, у затворе-
ној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, 
Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место ______ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/50-52-73

Медицински техничар општег смера
IV степен, на одређено време од 6 

месеци, пробни рад од 3 месеца
30 извршилаца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС 
и 113/17, 95/18) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; сведочанства за сва-
ки разред средње школе за медицинске техничаре/сестре 
са средњом школском спремом за радно место; уверење о 
положеном стручном испиту одговарајућег профила; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратка биографија са адресом, кон-
такт телефоном, имејл-адресом; кандидати који имају рад-
но искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавр-
шавање) треба да доставе доказ/потврду о радном стажу 
од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском 
стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да није покре-
нута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад 
- лиценцу коју је издала надлежна комора (ако је канди-
дат у радном односу) или решење о упису у комору (ако 
кандидат није у радном односу) за радно место. Уколико 
изабрани кандидат не достави горе наведена документа у 
захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објавље-
ни на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 034/50-
52-73. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 
30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се рад-
но место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ______ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/50-52-73

Хемијски техничар или техничар за 
биотехнологију

средња стручна спрема, на одређено 
време ради попуне радног места 

хемијског техничара, на одређено време 
од 12 месеци због повећаног обима 

посла, са пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/17, 95/18) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Клиничком 
центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање рад-
ног односа је радно искуство у здравственој установи у 
трајању од најмање 2 године. Уз пријаву се подносе у ори-
гиналу или овереној копији следећа документа: диплома 
о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом; кандидати који имају радно 
искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавр-
шавање) треба да доставе доказ/потврду о радном стажу 
од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско 

осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском 
стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице). 
Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у захтеваном року, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на сајту Клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. Телефон за контакт 034/50-52-73. Пријаве се 
подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Клинички центар Крагујевац, улица Змај Јовина 30, 34000 
Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место ______ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене до њеног 
повратка на рад, за рад у Амбуланти 

Мудраковац, Службе опште медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне спре-
ме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у комору.

2. Доктор медицине у хитној 
медицинској помоћи

на одређено време од 3 месеца због 
повећаног обима посла, за рад у Служби 
хитне медицинске помоћи и санитетског 

превоза

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне спре-
ме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у комору. 

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе 
за које радно место се пријављују; кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце 
за рад или решења о упису у омору; изјаву да су здравст-
вено способни за послове за које подносе пријаву; фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. О потреби спровођења 
даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, а 
ради пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном избору 
кандидата одлучује директор. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат 
не достави наведени документ у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документа-
цијом доставити на наведену адресу.

Медицина

Национална служба
за запошљавање
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ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, у Одсеку за 
одржавање хигијене објеката и простора
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
основно образовање. Опис послова: утврђен Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова. Кандидати 
достављају: пријаву на оглас; кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
основном образовању; изјаву да су здравствено способни 
за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. О потреби спровођења даљих раз-
говора са кандидатима који се јаве на оглас, а ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку 
о пријему, одлучује директор. О коначном избору кандида-
та одлучује директор. Изабрани кандидат пре заснивања 
радног односа дужан је да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не доста-
ви наведени документ у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом 
доставити на наведену адресу.

Спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
од 3 месеца, у Одсеку за одржавање 

хигијене објеката и простора
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
основно образовање. Опис послова: утврђен Правилником 
о организацији и систематизацији послова. Кандидати који 
се пријављују на оглас достављају: пријаву на оглас; крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе о основном образовању; изјаву да су 
здравствено способни за послове за које подносе пријаву; 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. О потреби спровођења 
даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, а 
ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном избо-
ру кандидата одлучује директор. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат 
не достави наведени документ у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документа-
цијом доставити на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Медицинска сестара - техничар
на одређено време на три месеца, 

због повећаног обима посла
7 извршилаца

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге 
и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандар-
дима савремене здравствене неге, о чему води прописану 
медицинску документацију; обавља медицинске мере код 
болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и реха-
билитације; примењује прописану терапију и контролише 
узимање лекова; врши припрему болесника и асистира 
лекару при интервенцијама; учествује у пријему болесника, 
визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању 
пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евиден-
тира виталне функције и др. показатеље; припрема прос-
тор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; 
спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфек-
ција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже 
и уклања медицинских отпадна прописани начин; обавља 
послове из области јавног здравља (здравствено васпи-
тање, врши вакцинацију према епидемиолошким индика-
цијама, врши унос података у области здравствене статис-
тике, води евиденције, узима лабораторијски материјал); 
спроводи активности на популарисању давалаштва крви и 
компонената крви; врши прикупљање крви, компонената 

класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, 
прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема лекове из 
крви фракционисањем плазме.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
услов је завршена средња медицинска школа општег смера 
и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно 
навести за које радно место се пријављујете, треба доста-
вити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефо-
ном, 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи, 3. оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, 4. извод из МК рођених, ори-
гинал или оверена фотокопија (не старија од шест месеци). 
Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и 
оверену фотокопију лиценце.

Виша медицинска сестра - техничар
на одређено време на три месеца, 

због повећаног обима посла
2 извршиоца

Опис послова: планира и пружа услуге процеса здравс-
твене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом 
и стандардима савремене здравствене неге, о чему води 
прописану медицинску документацију; обавља сложене 
медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, 
дијагностике и рехабилитације; примењује прописану тера-
пију и контролише узимање лекова; врши припрему болес-
ника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају 
већу стручност и вештину; учествује у пријему болесника, 
визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању 
пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евиденти-
ра виталне функције и друге показатеље; припрема прос-
тор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; 
спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфек-
ција; учествује у набавци потребног материјала; надгледа 
спровођење процеса здравствене неге, учествује у евалу-
ирању процеса и на основу тога разматра наредне кораке 
у спровођењу истог; одлаже и уклања медицинских отпад 
на прописани начин; прикупља, контролише и врши унос 
здравствено-статистичких извештаја; прати и врши унос 
показатеља квалитета здравствене заштите; учествује 
у спровођењу програма здравственог васпитања у шко-
ли, здравственој установи, заједници; израђује очигледна 
средства за здравствено-васпитни рад; прима, евиденти-
ра и дистрибуира промотивни материјал; учествује у раду 
саветовалишта за одвикавање од пушења - по потреби 
учествује у планирању индивидуалне исхране за поједине 
кориснике саветовалишта; спроводи активности на попула-
рисању давалштва крви и компонената крви.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
услов је завршена виша медицинска школа/висока здрав-
ствена школа струковних студија општег смера и положен 
стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за 
које радно место се пријављујете треба доставити: 1. крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном; 2. оверену 
фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској шко-
ли/високој здравственој школи струковних студија општег 
смера; 3. оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; 4. извод из МК рођених, оригинал или оверена 
фотокопија (не старија од шест месеци). Кандидати који су 
радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију 
лиценце.

Доктор медицине
на одређено време три месеца, 

због повећаног обима посла
2 извршиоца

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести, 
повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 
одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа 
и процедура савремене медицине, о чему води прописану 
медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру 
своје стручне спреме под надзором доктора медицине, спе-
цијалисте или субспецијалисте; спроводи здравствену зашти-
ту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравс-
твене заштите; обавља консултације са другим здравственим 
радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и 
евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и 
узрок смрти.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
услов је завршен медицински факултет и положен стручни 
испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно 
место се пријављујете, треба доставити: 1. кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; 2. оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном медицинском факултету; 3. ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
4. извод из МК рођених, оригинал или оверена фотокопија 
(не старија од шест месеци). Кандидати који су радили у 
струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати. Пријаву са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, 
Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
14253 Осечина

Пилота Миленка Павловића 13-15
тел. 014/3150-020

Доктор медицине - изабрани лекар
за рад у Служби за здравствену 

заштиту деце и жена са поливалентном 
патронажом, на одређено време од три 

месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет: на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; положен струч-
ни испит; поседовање лиценце за рад; познавање рада на 
рачунару. Приликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
радном биографијом; оверену копију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету или оверену копију уверења 
о свим положеним испитима; оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену копију решења о 
лиценци Лекарске коморе Србије, извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству. Уз пријаву подне-
ти доказе о испуњености тражених услова. Лични подаци 
кандидата користи ће се само у сврху избора кандидата за 
оглашено радно место. Кандидати који се јаве на оглас могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему. Пријаве доста-
вити поштом или лично у правну службу, са напоменом: „За 
конкурс“ и навести позицију за коју се конкурише, на адре-
су: Дом здравља Осечина, 14253 Осечина, Пилота Миленка 
Павловића 13-15, тел. за информације 014/3150-020.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
 ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

„Др БУДИСЛАВ БАБИЋ“
26340 Бела Црква, Светозара Милетића 55

тел. 013/851-241
e-mail: sb.drbudislavbabic@open.telekom.rs

Доктор медицине, лекар спец. интерне 
медицине

на одређено време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факул-
тет, на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не, на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; положен стручни испит. Уз пријаву 
са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, 
приложити: оверену фотокопију дипломе, уверење да 
кандидат није кажњаван из СУП-а, уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак из суда, доказ да је 
кандидат држављанин Републике Србије, извод из матич-
не књиге рођених, лекарско уверење о општој здравстве-
ној способности, потврду о положеном стручном испиту, 
лиценцу за рад. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Прија-
ве слати на горе наведену адресу, са назнаком: „Јавни 
огласи _________ (и навести радно место за које се конку-
рише)“. Контакт особа: Гизика Недељковић, 013/851-241.

Медицина 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом



Бесплатна публикација о запошљавању 1118.11.2020. |  Број 908 |   

                   Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УБ
14210 Уб, Вељка Влаховића 8

тел. 014/411-849

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће прописане 
услове: да је држављанин Републике Србије; да је стекао 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области прав-
них, економских, психолошких, педагошких и андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник; да има најмање 5 година радног искуства 
у струци; да није осуђиван и да се против њега не води кри-
вични поступак за кривична дела која га чине неподобним 
за вршење функције директора, што се доказује уверењем 
надлежних органа; да поседује организационе вештине, 
комуникационе вештине, менаџерске вештине, вештине 
презентације, знање рада на рачунару и знање страног јези-
ка. Кандидат за директора је дужан уз прописану конкурсну 
документацију поднети програм рада за мандатни период на 
који се бира. На основу члана 124 став 6 Закона о социјалној 
заштити, изборни поступак спроводи управни одбор центра 
за социјални рад и у том поступку разматра приспеле прија-
ве, сачињава листу кандидата који су испунили прописане 
услове и доставља је, заједно са својим мишљењем, надлеж-
ном органу јединице локалне самоуправе. Ставом 8 истог 
члана предвиђено је да на именовање директора центра 
за социјални рад сагласност даје министарство надлежно 
за социјалну заштиту. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса и кратком радном биографијом подносе се 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса и то непо-
средно или поштом на адресу: Центар за социјални рад - Уб 
у Убу, Вељка Влаховића 8, 14210 Уб.

УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

19000 Зајечар, Светозара Марковића 6

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена, мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године и одговарајући академских, односно струч-
ни назив утврђен у области правних, економских, психо-
лошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука и 
најмање 5 година радног искуства у струци, као и уверење 
да се против њега не води кривични поступак за кривична 
дела, уверење да није правоснажно осуђиван, уверење о 
држављанству Републике Србије, биографију која мора да 
садржи елементе који доказују стручност и допунска знања, 
као и да поседује организаторске вештине, комуникационе 
вештине, вештине презентације. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат подноси: уверење да се против њега не води кривич-
ни поступак за кривична дела, уверење да није правоснаж-
но осуђиван, уверење о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених, доказ о стручној спреми, 
доказ о потребном радном искуству у струци, радну био-
графију која мора да садржи елементе који доказују струч-
ност и допунска знања, као и да поседује организаторске 
вештине, комуникационе вештине, вештине презентације. 
Кандидат за директора, уз прописану конкурсну документа-
цију којом доказује да испуњава услове из предходног сас-
тава, подноси програм рада установе за мандатни период 
за који се врши избор. Конкурс је отворен 10 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене, 
непотпуне, непотписане и пријаве кандидата за које нису 
поднети сви потребни докази неће се узети у разматрање 
и биће одбачене. Пријаве са потребном документацијом 
подносе се Установи за дневни боравак деце и омладине 
ометене у развоју, Светозара Марковића 6, 19000 Зајечар, 
са назнаком: „Конкурс за директора - не отварати“, лично 
или препорученом пошиљком, у року од 10 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Лице за контакт: 
Дејан Петковић, Установа за дневни боравак деце и омла-
дине ометене у развоју у Зајечару, Светозара Марковића 6, 
контакт телефон: 019/427-919. Сви изрази, појмови, имени-
це, придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени 
у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола.

                       Индустрија и грађевинарство

ГРП ЦЕНТАР ДОО
25000 Сомбор, Индустријска зона југ 3

e-mail: grpcentar.srb@gmail.com

Помоћни радник на ЦНЦ машинама
столар и фарбар

5 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме. Рок за пријаву је до 
попуне радних места.

„УНИПРОМЕТ“ ДОО 
32000 Чачак, Булевар ослободилаца 92а

тел. 032/357-040
e-mail: hr@unipromet.co.rs

Грађевински инжењер
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће високо обра-
зовање, VII степен стручне спреме, дипломирани грађе-
вински инжењер, обавезна возачка дозвола Б категорије, 
обавезно познавање пословног пакета Ms Office; обавезна 
лиценца 415, пожељне лиценце 414 и 413; спремност за 
обављање послова и ван просторија послодавца на тери-
торији Србије. Заинтересовани кандидати своје радне био-
графије достављају на e-mail: hr@unipromet.co.rs или се 
јављају на телефон: 032/357-040, особа за контакт: Дра-
гана Мутаповић. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. 

„МОДУЛОР“ ДОО
Земун

Београд, Николаја Салтикова 61
тел. 060/666-8219

e-mail: jjelaca@modulor.eco

Бравар
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.

Керамичар
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.

Зидар
на одређено време од 24 месеца, место 

рада: Београд, Нови Сад, Сремска 
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар

15 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним пословима.

Тесар
на одређено време од 24 месеца, место 

рада: Београд, Нови Сад, Сремска 
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар

15 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним пословима.

Монтажер
на одређено време од 24 месеца, место 

рада: Београд, Нови Сад, Сремска 
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар

15 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним пословима.

Молер
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.

Гипсар
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.

Помоћни грађевински радник
на одређено време од 24 месеца, место 

рада: Београд, Нови Сад, Сремска 
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар

20 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 1 година на наведеним пословима.

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.

ОСТАЛО: теренски рад, обезбеђен смештај; радно место 
са повећаним ризиком. Рок трајања конкурса: до попуне. 
Кандидати могу да се јаве на горе назначени телефон или 
мејлом, особа за контакт: Jелена Јелача.

„КОНСТРУКТЕЛ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Сурчинска 179п

тел. 060/0202-590

Инсталатер
на одређено време 6 месеци, уз 

могућност заснивања радног односа 
на неодређено време

10 извршилаца 
(1 особа са инвалидитетом)

Опис посла: инсталирање телекомуникационих каблова, 
извођење радова унутар и ван објекта.

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, без обзира на ква-
лификацију и радно искуство; возачка дозвола Б катего-
рије; рад на рачунару: MS Office (Word, Excel); руковање 
алатом - пожељно; упорност, истрајност, самоиниција-
тивност, тимски рад. Теренски рад, обезбеђени превоз и 
смештај. Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати могу да се јаве на телефон послодавца, особа за 
контакт: Тамара Јокић.

„ЛУКАЗ ГРАДЊА“ ДОО
Београд, Јована Рајића 5ц

тел. 060/444-6082
e-mail: lukazgradnjadoo@gmail.com

Тесар
10 извршилаца

Армирач
10 извршилаца

Зидар
10 извршилаца

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

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОПЛАН“
Чачак, Краља Петра I 30

тел. 064/133-71-58, 032/34-13-68

Геодета за одржавање катастра 
непокретности

пробни рад 1 месец
Опис посла: одржавање катастра непокретности.

УСЛОВИ: IV, V, VI или VII ниво квалификације геодетске 
струке, независно од смера; радно искуство: небитно; 
пожељна возачка дозвола Б категорије - није услов. Терен-
ски рад, послодавац сноси трошкове превоза до 50 км 
удаљености од Чачка. Трајање конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу да се јаве на контакт телефоне послодавца. 
Лице за контакт: Милан Петронијевић.
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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, рад-
но искуство: небитно; пожељна возачка дозвола Б катего-
рије - није услов; пожељно знање енглеског језика - није 
услов. Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Јела 
Иванов.

           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 пола-
ска, вожња по формираном путу вожње, сигналима и про-
писима, 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, про-
верава исправности товарених железничких кола и преузи-
мање и сравњивање превозних исправа.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, железничка школа - 
возовођа; без обзира на радно искуство; основно позна-
вање 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 иску-
ство, основно познавање рада на рачунару, возачка доз-
вола 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 кон-
такт телефоне, особе за контакт: Јелена Солдатовић, Дејан 
Перић.

            Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОШ „ЈЕФИМИЈА“
Обреновац, Краља Милутина 3

тел. 011/8754-450 

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутне 

запослене именоване за директора 
школе у првом мандату, а до повратка на 
рад, у складу са чланом 155 став 2 тачка 

1 ЗОСОВ

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене запослене именоване 
за помоћника директора, а до краја 

школске 2020/2021. године, односно до 
31.08.2021.

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове предвиђе-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон и 10/19 и 6/11) и то: 1) одговарајуће образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
б) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005 године; лице из тачке 
1) подтачке б) мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Врста стручне спреме утврђе-
на је одредбама Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2) да лице 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - уверење изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду; 3) да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-

мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са Законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4) да лице има држављанство Републике 
Србије, 5) да лице зна српски језик и језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. У поступку одлучивања о 
избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата које упућује на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: оверену 
фотокопију дипломе и другог одговарајућег документа о 
стеченом одговарајућем образовању: оверену фотокопију 
дипломе о завршеним основним студијама, оверену фото-
копију дипломе о завршеним мастер академским студијама, 
односно оверену фотокопију дипломе о завршеним сту-
дијама у четворогодишњем трајању по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених - образац са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија), уверење о неосуђиваности за 
наведена кривична дела не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија), доказ о знању српског језика - 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (поло-
жен испит из језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику); краћу радну биографију 
(факултативно). Кандидат попуњава пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и одштампан, попуњен и потпи-
сан формулар заједно са пријавом на конкурс која садржи 
податке о адреси и контакт телефону и комплетном доку-
ментацијом доставља лично или поштом на адресу школе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 011/8754-464.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“

11000 Београд, Господар Јованова 22
тел. 011/2623-257

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове 
прописане чл. 139, 140 и чланом 122 став 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и то: да има 
одговарајуће високо образовање за наставника основне 
школе, за педагога или психолога, и то за рад у школи оне 
врсте и подручја рада којој припрада школа; (1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (б) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; (2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Потреб-
но је да кандидат: има дозволу за рад (лиценцу) за настав-
ника и/или стручног сарадника, односно положен стручни 
испит; има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; има најмање осам година рада 
у установи, на пословима образовања и васпитања, после 
стеченог одговарајућег образовања; има обуку и положен 
испит за директора (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност); није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да није правноснажно осуђиван 
за привредни преступ; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат 
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  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад.

 Услови из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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треба да поднесе следећу документацију: одштампан и 
попуњен пријавни формулар на конкурс преузет на зва-
ничној интернет страници Министарства, просвете, нау-
ке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању (оверену код 
нотара); оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
за наставника, односно стручног сарадника (оверену код 
нотара); доказ да има најмање осам година рада у установи 
у области образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; оргинал доказ или оверену фото-
копију о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); доказ о знању српског језика (кандидати који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику не под-
носе овај доказ); доказ да има обављену обуку и положен 
испит за директора (уколико је кандидат поседује); доказ да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци); доказ 
да није правноснажно осуђиван за привредни преступ (не 
старији од 6 месеци); доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања (доказ подносе само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај 
просветног саветника (доказ подносе кандидати који посе-
дују извештај); лекарско уверење о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења 
уговора о раду; радну биографију. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци) кандидат је дужан да 
достави пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Решење о именовању директора доноси надлеж-
ни министар у року од 30 дана од дана пријема докумен-
тације, о чему школа обавештава лица која су се пријави-
ла на конкурс. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаву са доказима о 
испуњености услова доставити са назнаком: „Пријава на 
конкурс за директора школе” препорученом поштом или 
лично секретару школе, у времену од 8.30 до 15.00 часова, 
на горе наведену адресу. Ближа обавештења могу се доби-
ти на тел. 011/2623-257, код секретара школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Железник

11250 Београд, Југословенска 4
тел. 011/657-1020

Наставник предметне наставе - 
математика

на одређено време, мировање радног 
односа директора у првом мандату

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни следеће услове: 1. да 
поседује одговарајуће образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да 
поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном прија-

вом сматра се пријава која садржи: 1) попуњен пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, 
са одштампаним пријавним формуларом; 2) уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); 3) оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; 4) само за настав-
нике оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(осим за приправнике и друга лица која могу засновати 
радни однос без положеног одговарајућег испита); 5) доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
МУП-а, не старије од 30 дана од дана објављивања кон-
курса); 6) извод из матичне књиге рођених (за кандидате 
који су променили презиме, односно име после издавања 
дипломе), 7) доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (оригинал или 
оверена фотокопија лекарског уверења, доставља се пре 
потписивања уговора); 8) доказ о знању језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Изабрани кандидат који 
нема положен испит за лиценцу може да обавља послове 
наставника најдуже две године од дана заснивања радног 
односа у установи. Одлуку о избору кандидата доноси кон-
курсна комисија након обављеног разговор са кандидатима 
који испуњавају услове и доноси решење о избору канди-
дата у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пријаве треба послати на адресу: Технич-
ка школа у Београду - Жалезнику, Југословенска 4, ПАК 
172112. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара Техничке школе на имејл адресу: sekretar@
tszeleznik.edu.rs и путем телефона: 011/657-1020. 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11275 Бољевци, Браће Кокар 5

тел. 011/8403-454
e-mail: os_boljevci@yahoo.com

Наставник предметне наставе - 
биологија

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник 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 систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања сте-
чено: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; 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 које је стекло образовање на студијама другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, као и чланом 3 став 1 тачка 10) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020) 
и то: професор биологије, дипломирани биолог, дипломи-
рани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије 
и хемије, дипломирани биолог - смер заштите животне сре-
дине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани профе-
сор биологије и хемије, професор биологије - географије, 
професор биологије - хемије, професор биологије - физике, 
професор биологије - информатике, професор биологије 
- математике, дипломирани професор биологије - мастер, 
дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор 
биологије - хемије, мастер, дипломирани професор био-
логије - географије, мастер, дипломирани молекуларни 

биолог - мастер, дипломирани биолог заштите животне 
средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мас-
тер професор биологије и географије, мастер професор 
биологије и хемије; мастер професор предметне наставе; 
лица која су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије биологије; 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик. 
Докази о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) подносе 
се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави следећу доку-
ментацију: кратку биографију (CV); оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; ори-
гинал или оверену фотокопију уверења да није осуђиван, 
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству РС, не старије од 6 месеци; ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, издатог на прописаном обрасцу са холограмом. 
За лица која нису стекла образовање на српском језику - 
доказ о положеном испиту из српског језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о здравственој способности за рад са ученицима (уверење 
о здравственом стању) прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријава на конкурс мора садр-
жати актуелни број телефона и тачну адресу пребивалишта 
кандидата. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе, која утврђује испуњеност услова кан-
дидата 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 про-
цену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата 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 доно-
си решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима и доказима 
о испуњавању услова доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, лично у секретаријат школе или на 
горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс - настав-
ник предметне наставе биологија“. Ближа обавештења о 
конкурсу могу се добити на телефон: 011/8403-454 или на 
имејл школе: os_boljevci@yahoo.com. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени само у сврху обраде података у 
конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018).

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“

11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

Наставник електротехничке групе 
предмета

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, по основу 

избора за директора у првом изборном 
периоду

УСЛОВИ: 1. да кандидати поседују одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 139, 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник“, број 88/17, 27/18 
- др. закони, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Електро-
техника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 8/15, 
11/16, 13/16, 2/17, 8/17, 4/18, 13/18 и 2/20), и то: дипло-
мирани инжењер електротехнике сви смерови енергетског 
одсека; дипломирани инжењер електронике, смер индус-
тријске енергетике; професор електротехнике, смер јаке 
струје; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 

Наука и образовање
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претходно завршене основне академске студије у области 
електротенике и рачунарства, на студијским програмима 
из области енергетика; 2. да кандидати имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Благовременом 
пријавом се сматра пријава поднета у року од осам дана од 
дана објављивања конкурса. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар са званичне странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
неосуђиваности за кривична дела и о непостојању дискри-
минаторног понашања из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (извод из 
казнене евиденције МУП-а Републике Србије не старије од 
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), доказ одговарајуће високошколске уста-
нове о познавању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику (оригинал или оверена фотокопија) и 
кратку радну биографију. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, из члана 139 став 1 тачка 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор, а избор се врши у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Пријаве доставити 
Секретаријату школе лично или путем поште. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11 000 Београд, Станка Враза 63

Наставник практичне наставе, област 
Здравство и социјална заштита

у образовном профилу стоматолошка 
сестра - техничар, са 20% радног 

времена, на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат мора да има: 1) одговарајуће обра-
зовање: доктор стоматологије са VII/1 степеном стручне 
спреме; 2) психичку, физичку и здравствену способнист 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (извод из казнене евиденције МУП-а); 4) 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Дипломирани библиотекар
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије), односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; најмање једна година радног искуства; положен струч-
ни испит и одговарајуће звање; знање рада на рачунару; 
знање енглеског језика. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова (биографија, оверена фотокопија дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о 
држављанству, доказ о знању рада на рачунару, енглес-
ком језику, положеном стручном испиту), не старијем од 6 
месеци, предају се у Секретаријату Факултета, на наведену 
адресу, где се могу добити и друге информације о конкур-
су. Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће 
обављен интервју. 

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
11000 Београд, Хаџи Мелентијева 62

Наставник српског језика
са 89% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и чланом 3 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020); 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају установи. Докази 
о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 
2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати, поред биографије, треба да приложе (у оригиналу 
или оверене копије, не старије од шест месеци): диплому о 
стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Пријаве 
слати на наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ППУ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦЕ“
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 48а
тел. 011/311-26-11, 066/844-92-19

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама васпитања и образовања: 
да има одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета или из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године (у 
овом случају је неопходно да лице има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета) или изузетно, 

наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од 3 године 
или вишим образовањем; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Дужност дирек-
тора предшколске установе може да обавља лице које 
има образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 овог закона за вас-
питача или стручног сарадника, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора 
предшколске установе може да обавља и лице које има 
одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 3 овог закона за 
васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање 10 година рада у предшколској установи 
на пословима васпитања и образовања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Изабрани директор који нема 
положен испит за директора дужан је да га положи у року 
од 2 године од дана ступања на дужност. Радну биогра-
фију доставити на имејл: vrticpcelice@gmail.com.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд

Високог Стевана 2
тел: 011/2183-036

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Социјална патологија

на одређено време од три године

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Неуропсихологија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија на Факул-
тету за специјалну едукацију и рехабилитацију, који је 
завршио претходне нивое студија са укупном просечном 
оценом најмање осам (8), као и да испуњава остале усло-
ве предвиђене чл. 84 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон) и услове пред-
виђене Статутом Факултета за избор сарадника у звање 
асистента.

Сарадник у звање сарадника у настави 
за ужу научну област Теоријски 

методски приступи у превенцији и 
третману поремећаја понашања

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија на Факултету 
за специјалну едукацију и рехабилитацију, који је завршио 
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију са про-
сечном оценом најмање осам (8), као и да испуњава остале 
услове предвиђене чл. 83 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон).

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава 
на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије 
диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство 
и потврда надлежног органа да кандидат није под истра-
гом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве на конкурс са свим прилозима под-
носе се Факултету на наведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 15 дана.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд
Студентски трг 3

Асистент за ужу научну област 
Општа лингвистика, предмет Општа 

лингвистика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Јужнословенска филологија, предмет 

Словеначки језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад или 
магистар наука из научне области за коју се бира и коме 
је прихваћена тема докторске дисертације. Остали усло-
ви утврђени су Законом о високом образовању и Статутом 
Филолошког факултета Универзитета у Београду. Канди-
дати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију 
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 држављан-
ству на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“

11000 Београд
Маршала Тита 101, Вишњица

тел. 011/2773-965

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018, 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), и то: одговарајуће високо образовање: 
стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије): студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне 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 
тачке 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат 
треба да испуњава услове прописане у члану 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и 
то: да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.  

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат поред крат-
ких биографских података треба да достави: попуњен 
и одштампан пријавни формулар са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављанству, оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом, 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању (не старија од 6 месеци). Доказ о неосуђи-
ваности прибавља сам кандидат и саставни је део пријаве 
на конкурс. Доказ о знању српског језика, на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад, доставља само онај канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-

ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ „Иван 
Милутиновић“, Маршала Тита 101, Београд, са назнаком 
„За конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у огласним новинама „Послови“. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе, тел. 
011/2757-789.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
11040 Београд, Црнотравска 27

Наставникa за ужу научну област 
Здравствена нега

3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/2 или VIII степен стручне спреме, радно иску-
ство у педагошком раду из одговарајуће научне области. 
Документа која је потребно доставити: биографија са биб-
лиографијом, оверена фотокопија дипломе VII, VII/2 и VIII 
степена, доказ о радном искуству.

Наставника за ужу научну област 
Педијатрија

УСЛОВИ: VII/2 или VIII степен стручне спреме, радно иску-
ство у педагошком раду из одговарајуће научне области. 
Документа која је потребно доставити: биографија са биб-
лиографијом, оверена фотокопија дипломе VII, VII/2 и VIII 
степена, доказ о радном искуству.

Асистента за ужу научну област 
Превентивна медицина

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме, студент докторских 
студија. Документа која је потребно доставити: биографија 
са библиографијом, оверена фотокопија дипломе VII, VII/1 
степена, потврда о упису на докторске студије.

ОСТАЛО: Наведена документа доставити путем поште, на 
адресу: Правна служба - за конкурс, Висока медицинска 
школа струковних студија „Милутин Миланковић”, 11040 
Београд, Црнотравска 27. Напоменa: услови за избор у 
звање наставника и асистента, предвиђени су Законом о 
високом образовању и општим актима Високе медицинске 
школе струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд. 
Пријаве на оглас достављају се у року од 15 дана, од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ 

ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Карнегијева 4
e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Редовни професор за ужу научну област 
Хемијско инжењерство

за потребе наставе на Катедри за 
хемијско инжењерство

УСЛОВИ: доктор техничких наука из уже научне области 
Хемија и хемијска технологија.

Ванредни професор за ужу научну 
област Органска хемија

за потребе наставе на Катедри за 
органску хемију

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија и 
хемијска технологија.

Ванредни професор за ужу научну 
област Хемијско инжењерство

за потребе наставе на Катедри за 
хемијско инжењерство

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија и хемијска 
технологија.

Доцент за ужу научну област 
Биохемијско инжењерство и 

биотехнологија
за потребе наставе на Катедри 
за биохемијско инжењерство и 

биотехнологију

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија и хемијска 
технологија или доктор наука - технолошко инжењерство - 
Биотехнологија.

Доцент за ужу научну област Хемијско 
инжењерство

за потребе наставе на Катедри за 
хемијско инжењерство

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија и хемијска 
технологија или доктор наука - технолошко инжењерство - 
ужа научна област Хемијско инжењерство.

Асистент за ужу научну област Хемијско 
инжењерство

за потребе наставе на Катедри за 
хемијско инжењерство

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије (одсек Хемијско 
инжењерство) или мастер инжењер технологије - Хемијско 
инжењерство и уписане докторске студије - студијски програм 
Хемијско инжењерство.

ОСТАЛО: остали услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког 
факултета, Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и 
истраживача Технолошко-металуршког факултета, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријављених канди-
дата. Пријаве на конкурс се подносе у писаној и електрон-
ској форми на адресу: Технолошко-металуршки факултет, 
Служба за опште послове - пријава на конкурс, Београд, 
Карнегијева 4, као и на мејл-адресу: kadrovskasl@tmf.bg.ac.
rs. Уз пријаву доставити и доказе о испуњености услова: 
опширну биографију са освртом на стручни рад, диплому 
о одговарајућој стручној спреми, списак научних радова са 
радовима и све остало релевантно за конкурс. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Одлука о избору донеће се у року од 6 месеци од дана 
истека за подношење пријаве на конкурс.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/269-82-22, 261-81-20

Виши предавач за ужу научну област 
Туризам и хотелијерство и ужу научну 

област Економија
у Одсеку Висока туристичка школа, на 

одређено време од 5 година

Виши предавач за ужу научну област 
Англистика - Енглески језик

у Одсеку Висока туристичка школа, на 
одређено време од 5 година

Виши предавач за научну област 
Економске науке

у Одсеку Висока хотелијерска школа, на 
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене академске студије трећег степена - сте-
чен научни назив доктора наука из научне области за коју 
се бира у звање, који је стечен на акредитованој високош-
колској установи и акредитованом студијаком програму.

Предавач за ужу научну област Туризам 
и хотелијерство и ужу научну област 

Економија
у Одсеку Висока туристичка школа, на 

одређено време од 5 година

Предавач за ужу научну област Туризам 
и хотелијерство

у Одсеку Висока туристичка школа, на 
одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: стечен академски назив магистра наука или нај-
мање стручни назив специјалисте академских студија, из 
научне, односно стручне, области за коју се бира у звање, 
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стечен на акредитованој високошколској установи и акре-
дитованом студијском програму у Републици Србији или 
еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, 
односно стручне области за коју се бира у звање, стечен у 
иностранству, признат у складу са Законом о високом обра-
зовању.

Наставник страног језика за научну 
област Филолошке науке, ужа област 

Англистика
у Одсеку Висока хотелијерска школа, на 

одређено време од 5 година

Наставник вештина за научну област 
Менаџмент и бизнис или Економске 

науке или Геонауке, ужа област 
Гастрономија

у Одсеку Висока хотелијерска школа, на 
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена стечено на 
акредитованој високошколској установи и акредитованом 
студијском програму, објављене стручне радове у одгова-
рајућој области и способност за наставни рад.

Професор струковних студија из Области 
друштвено-хуманистичке науке, ужа 

научна област Дидактичко-методичке 
науке

у Одсеку Висока здравствена школа
УСЛОВИ: високо образовање трећег степена - стечен науч-
ни назив доктора наука из научне области за коју се бира 
у звање, који је стечен на акредитованој високошколској 
установи и акредитованом студијском програму и има нау-
чне, односно стручне радове објављене у научним часопи-
сима или зборницима, са рецензијама.

ОСТАЛО: остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању Републике Србије, Статутом Академије струков-
них студија Београд, Правилником о начину и поступку избо-
ра и заснивања радног односа и ангажовања наставника и 
сарадника у Академији струковних студија Београд и Правил-
ником о организацији и систематизацији послова запослених 
у Академији струковних студија Београд у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса: 
биографија, списак радова (списак радова се доставља и 
у дигиталном облику - CD или USB диск), оверена копија 
дипломе о траженом стеченом високом образовању и овере-
не копије диплома о свим претходно завршеним степенима 
студија високог образовања, извод из матичне књиге рође-
них, извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у 
брак променио личне податке), уверење о држављанству, 
докази о изборима у наставно и научно звање, ако је канди-
дат био биран у наставно и научно звање на другој установи 
и претходно радно искуство, потврда надлежног органа да 
кандидат није осуђиван за кривична дела из чл. 72 Закона 
о високом образовању (документа у оригиналу или овере-
ном препису и не старија од 6 месеци) и другим доказима 
достављају се на наведену адресу. По истеку рока за подно-
шење пријаве на конкурс није дозвољено допуњавање кон-
курсне документације од стране кандидата. За комплетност 
документације коју подноси на конкурс одговоран је учесник 
конкурса.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА 

ШКОЛА
Обреновац, Милоша Обреновића 90

тел. 011/8721-375, факс: 011/8721-532

Услед техничке грешке у огласу објављеном 
11.11.2020.  године за радно место: радник у школ-
ској радионици - узгајивач домаћих животиња, стоји 
да су потребна 2 извршиоца, а исправно треба да стоји: 
1 извршилац. Овим путем се извињавамо оглашивачу 
и кандидатима.

ОШ „ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179

тел. 011/8760-047
e-mail: osgrabovac@gmail.com

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник математике
са 66,66% радног времена

Наставник технике и технологије
са 80% радног времена

Наставник физике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чланом 139 и чланом 140 став 1 и став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службени гласник 
Републике Србије” број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Службени глас-
ник Републике Србије - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018), 
тј. да поседује одговарајуће виско образовање у смислу чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
за наставника, васпитача и стручног сарадника и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике 
Србије - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018); да поседу-
је психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија, не старија од 6 месеци), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци), лекарско уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
(оригинал или оверену фотокопију), оверен препис/ фото-
копију дипломе о стеченом образовању, доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење из 
казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривична дела прописана чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања; биографију (није оба-
везно). Уз горе наведену документацију кандидат је дужан 
да попуни и достави и пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима кан-
дидат је дужан да прибави пре закључења уговора о раду. 
Сва остала документа саставни су део пријаве на конкурс. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
конкурс неће се разматрати. Пре доношења одлуке о избо-
ру, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: 
Основна школа „Грабовац“, Грабовац 179, 11508 Грабовац, 
са назнаком „За конкурс“. Све информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе на број телефона: 011/8760-
047 и имејл школе: osgrabovac@gmail.com, радним даном 
од 8 до 12 часова.

ОШ „ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179

тел. 011/8760-047
e mail: osgrabovac@gmail.com

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник Републике Србије” број 88/2017, 

27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о педагошком 
асистенту и андрагошком асистенту (“Службени гласник 
Републике Србије” бр. 87/2019), тј. да поседује одгова-
рајуће образовање (минимум четврти степен стручне спре-
ме); психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да 
зна српски и ромски језик; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има савладан програм обуке за педагошког асистента за 
децу и ученике ромске националности, којима је потреб-
на додатна подршка у образовању. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да поднесе: уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старији од 6 месеци), оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију сер-
тификата о о завршеном програму обуке за педагошког 
асистента, доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања (издаје МУП РС, оригинал или ове-
рена фотокопија), доказ о знању српског и ромског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); кратку биографију и попуњен формулар 
за пријем у радни однос, доступан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима кандидат је 
дужан да прибави пре закључења уговора о раду. Сва оста-
ла документа саставни су део пријаве на конкурс. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс 
неће се разматрати. Пријаве достављати лично или путем 
поште на адресу: Основна школа „Грабовац“, Грабовац 
179, 11508 Грабовац, са назнаком „За конкурс“. Све инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секретара школе, на 
број телефона: 011/8760-047 и e-mail школе: osgrabovac@
gmail.com, радним даном од 8 до 12 часова.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

32257 Ковиље бб
тел. 064/2714-069

Професор енглеског језика
са 53,30% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава 
услове из чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони и 10/2019): а) да има одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; г) има држављанство Репу-
блике Србије; д) зна језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар потребно је 
доставити школи: 1) биографске податке, односно био-

Наука и образовање
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графију са адресом и контакт телефоном - CV; 2) оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне 
спреме (не старије од 6 месеци); кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог степена доставља 
оверену копију дипломе другог степена и оверену копију 
дипломе основних академских студија; 3) лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења 
уговора о раду); 4) уверење из суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак: донета наредба о спро-
вођењу истраге; покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 5) уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачке 3 
Закона (не старије од 6 месеци); 6) уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); 7) извод из матичне књиге рође-
них издат на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија да није старија од 6 месеци); 8) 
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику). Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријавни формулар и конкурсом тражене 
доказе о испуњавању услова доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на горе наведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс за _______”. Неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање приликом одлучивања о 
избору кандидата конкурса.

ЈАГОДИНА

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
35250 Параћин, Раваничка 3 

тел. 035/563-294

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запослене одсутне преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017), и 
то: 1) да је стекао високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије): (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије 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 тач-
ке 1) подтачка (2) одељка „Услови” мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајуће предмете, односно групу предмета; да има 
степен и врсту образовања у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни преглед”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 и 2/17); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик. Кандидати су дужни да приложе следећу докумен-
тацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - део Ново на сајту), кратку 
биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми или уверење о стеченом високом образовању, 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности, лекарско 
уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкур-
су, пре закључења уговора о раду), доказ о знању српског 
језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 

од дана објављивања у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни формулар 
са документацијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са 
назнаком: „За конкурсну комисију“, на адресу: ОШ „Ђура 
Јакшић“, 35250 Параћин.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„БАМБИ“
35250 Параћин, Николе Пашића 33

тел. 035/561-091

Оглас објављен 30.09.2020. године у публикацији 
„Послови“ број 901, поништава се у целости.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
35260 Рековац

Светозара Марковића 4
тел. 035/8411-554

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабран кандидат 
који испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 ст 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20) и услове пред-
виђене Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 108/15), и то: да има одговарајуће високо образовање 
за наставника основне школе, за педагога или психолога 
школе стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
струковне студије) и то: студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине или одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, с тим да сту-
дије првог степена морају бити из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до10.09.2005.године; да има дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника и стручног сарадника, односно положен струч-
ни испит; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања после стеченог одговарајућег образовања; да има 
обуку и положен испит за директора (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на дужност); да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
потврђена оптужница или донето решење о одређивању 
притвора, да није правноснажно осуђиван због привред-
ног преступа утврђеног Законом о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, за директора 
школе може бити изабрано и лице које уз испуњеност оста-
лих горе наведених услова има одговарајуће образовање 
из чл. 140 ст. 3 истог закона, тј. високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академске, основне 
струковне и специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од 3 године или више образовање за 
наставника те врсте школе и најмање 10 година рада на 
пословима образовања и васпитања у установи после сте-
ченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује за радно место 
директора школе попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампани пријавни формулар 
прилаже уз следећу документацију: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника 
или стручног сарадника; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду 

(не старије од 6 месеци); потврду да има најмање 8 годи-
на рада у установи у области образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених, доказ о знању срп-
ског језика (кандидати који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику не подносе овај доказ), доказ 
да има обављену обуку и положен испит за директора 
(уколико је кандидат поседује); уверење да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци); уверење надлежног суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, потврђена оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месе-
ци); уверење привредног суда да кандидат није осуђиван 
због привредног преступа (не старије од 6 месеци); доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (доказе подносе само кан-
дидати који су претходно обављали дужност директора 
установе), доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата - извештај просветног саветника (доказ 
подносе кандидати који поседују извештај), биографију са 
кратким прегледом радне биографије и предлогом про-
грама рада директора школе. Докази који се прилажу 
морају бити оригинали или оверене фотокопије. Пријава 
на конкурс са доказима подноси се препорученом пошиљ-
ком са повратницом или лично на горе наведену адресу, 
у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за избор 
директора школе“. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узимати у разматрање. Све инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секретара школе, на 
тел. 035/8411-554, радним данима у периоду од 8 до 14 
часова. 

КИКИНДА

ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА“
23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 9

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запослене одсутне преко 60 дана, у 
одељењима у којима се нстава одвија на 

мађарском наставном језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; попуњен формулар који се налази на званичном 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, не старију од 6 месеци; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију), не старију од 6 месеци; уверење 
надлежне полицијске управе о неосуђиваности правос-
нажном пресудом за кривична дела за која је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену санкцију, и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; доказ о знању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом (лекарско уверење) изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Пријаве доставити лично или поштом на адресу: 
Основна школа „Фејеш Клара“, 23300 Кикинда, Др Зорана 
Ђинђића 9, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Рок за подно-
шење молбе је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“

23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/422-530

Секретар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за 50% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује: а) образовање из 
области правних наука у складу са чланом 140 став 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020); високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; б) да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; ц) да 
је држављанин Републике Србије; д) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; е) да зна српски језик и језик на ком 
се обавља васпитно-образовни рад. Додатни услови: а) 
дозвола за рад секретара (лиценца за секретара), б) лице 
које има положен стручни испит за секретара, правосудни 
или стручни испит за запослене у органима државне управе 
или државни стручни испит, сматра се да има лиценцу за 
секретара. Документа за конкурс која кандидати треба да 
доставе су следећа: CV (радна биографија); уредно испуњен 
и одштампан пријавни формулар скинут са званичне стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци; оверена фотокопија дипломе о стече-
ном високом образовању; доказ о неосуђиваности (из казне-
не евиденције МУП-а); уверење о здравственој способности 
- кандидат ће доставити након доношења одлуке о избору 
кандидата, а пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на 
конкурс доставити у затвореној коверти на адресу: Предш-
колска установа „Драгољуб Удицки“, Кикинда, Доситејева 
43. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 0230/422-530 или 421-230.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

Штрпце
тел. 0290/70-191

Наставник српског језика и 
књижевности

са 64,29% радног времена
УСЛОВИ: седми степен стручне спреме, према Правилни-
ку о врсти стручне спреме настaвника у средњим стручним 
школама. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Доставити: оверену фотокопију 
дипломе, уверење да кандидат није под истрагом, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од шест 
месеци, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на адре-
су: Економско-трговинска школа „Јован Цвијић“ у Штрпцу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПУ „НАШЕ ДЕТЕ“
38228 Зубин Поток

Колашинских кнежева бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања 
из члана 140 ставови 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, тј. високо образовање стечено: 
1. на студијама другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке академ-
ске 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 ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука у ком случају је 
неопходно да су завршене студије првог степена из нау-
чне, 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. годи-
не; изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 
2 овог закона, дужност директора предшколске установе 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 овог закона за васпитача и дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора и најмање 10 година рада у 
предшколској установи на пословима васпитања и обра-
зовања након стеченог одговарајућег образовања; посе-
довање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача 
и стручног сарадника; поседовање лиценце за директо-
ра установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора 
установе положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; нео-
суђиваност 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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију; непостојање дискримина-
торног понашања на страни кандидата, утврђеног у скла-
ду са законом; најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи за образовање и вас-
питање, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве за конкурс, заједно са потребном документацијом 
се предају у установи. Докази о испуњености услова су 
саставни део пријаве на конкурс. Кандидат испуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним форму-
ларом доставља установи. Уз пријаву на конкурс канди-
дат за директора установе подноси: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, у складу са одредбом 
члана140 Закона о основама система образовања и вас-
питања; оверен препис/фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ 
о радном стажу у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
уверење да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; као и да није,у складу са законом,ут-
врђено дикриминаторско понашање издато од полициске 
управе и суда, не старије од 6 месеци; доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци); 
доказ о резултатима стручно-педагошког надтора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који 
су предходно обављали дужности директора установе); 
оверен препис/фотокопију лиценце за директора уста-
нове (ако је кандидат поседује); биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе (необавезно); доказе о својим стручним 
и организационим способностима (необавезно). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Сва потребна документа слати на адресу: ПУ „Наше дете“, 
Колашинских кнежева бб, 38228 Зубин Поток, са назнаком 
„За конкурс за избор директора установе“. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити у управи установе и на 
имејл-адресу: nasedete@yahoo.com.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВДАН“

34000 Крагујевац, Воје Радића 3 локал 5 
тел. 034/252-230

Секретар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове 
прописане законом и има образовање из правних наука 
- високо образовање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије 
или мастер струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; дозволу за рад секретара (лицен-
ца за секретара); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19); да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом (не старији од 6 месеци) подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати прилажу следећу доку-
ментацију: потпуну личну и радну биографију, са адресом 
и контакт телефоном - CV; оверену копију дипломе; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење МУП-а, не старије од 6 месеци), формулар 
за пријаву на конкурс. Кандидат попуњава формулар 
за пријаву на конкурс на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним фор-
муларом доставља установи. Пријаву са наведеном доку-
ментацијом доставити лично или путем поште на горена-
ведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

Васпитач
за рад са децом узраста од три године 

до поласка у школу, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове 
прописане законом и имају одговарајуће образовање - 
лица на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, мастер струковне 
студије) и специјалистичке струковне студије по прописима 
који су уређивали високо образовање у периоду од 10. сеп-
тембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; или лица 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; или лица на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање; или изу-
зетно: лице које има средње образовање и године радног 
искуства на тим пословима стечено до дана ступања на 
снагу прописа којима се уређује област предшколског вас-
питања и образовања и имају дозволу за рад (лиценцу); да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19); имају држављанство Републи-
ке Србије; знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом (не старији од 
6 месеци) подноси се пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати прилажу следећу документацију: потпуну личну и 
радну биографију, са адресом и контакт телефоном - CV, 
оверену копију дипломе, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а, не 
старије од 6 месеци), формулар за пријаву на конкурс. 
Кандидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом достављају устано-
ви. Пријаву са наведеном документацијом доставити лично 
или путем поште на горенаведену адресу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отво-
рен 8 дана.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „ИЛИЈА ГАРАШАНИН“
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 7

тел. 034/6711-818

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона 
о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), у радни однос може да буде примљено лице 
које испуњава и услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, 
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019): да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника за рад у основној школи („Сл. гл. РС“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019. године): на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије); студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство РС; да зна језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (односи се на кандидате који обра-
зовање нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријемни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Уз пријемни формулар (са званичне 
интернет странице), потребно је да достави школи: рад-
ну и личну биографију са адресом и контакт телефоном; 
диплому одговарајућег степена и врсте стручне спреме 
(оверену фотокопију, да није старија од 6 месеци ); кан-
дидат који има високо образовање стечено на студијама 
другог степена доставља оверену копију дипломе другог 
степена и оверену копију дипломе основних академских 
студија; уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом за наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (ори-
гинал или оверена фотокопија, да није старије од 6 месе-
ци) из МУП-а; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, да није старија од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу 
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија, да 
није старије од 6 месеци); уколико диплома није издата 
на српском језику, потврду да зна српски језик, за лица 
која нису стекла образовање на српском језику - доказ о 
положеном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, односно доказ о положе-
ном испиту из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће висикошколске установе за радно место 
(оригинал или оверена фотокопија) - прилажу само кан-
дидати за наставнике. 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 осам дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. Пријавни фор-
мулар и конкурсом тражене доказе о испуњавању услова 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за 
_______“. Контакт телефон: 034/6711-818.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБОМИР ЉУБА НЕНАДОВИЋ“

34302 Раниловић бб
тел. 034/6748-002

e-mail: os.ranilovic@gmail.com 

Наставник српског језика
за 94,44% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог одсутног 

преко 6 месеци

Шеф рачуноводства
за 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог одсутног 
преко 6 месеци

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запосленог одсутног преко 6 месеци
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос утврђене чланом 139 и чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” број 88/17, 27/18, 10/19) и то: да имају одговарајуће 
образовање; да имају физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик. Потребна документа: оригинал или ове-
рена копија дипломе, оригинал уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оригинал извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци). Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Информације се могу 
добити на горе наведеној адреси и кандидати могу слати 
пријаве на исту адресу. Рок за доставу пријава на конкурс је 
8 дана од дана објављивања. Ближе информације се могу 
добити и код секретара школе, на тел. 034/674-8002 или 
имејл: os.ranilovic@gmail.com.

ОШ „МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА“
34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 88

тел. 034/711-515 локал 13

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запослене на породиљском одсуству 
и одсуству са рада ради неге трећег 

детета, а најдуже до 31.08.2021. године

Наставник музичке културе
са 30% радног времена (12 часова 

седмично), на одређено време, замена 
директора у мандату, а најдуже до 

31.08.2021. године

Наставник историје
са 65% радног времена (26 часова 
седмично), на одређено време до 
повратка запосленог са функције 

директора у другој школи, а најдуже до 
31.08.2021. године

Наставник информатике и рачунарства
са 50% радног времена (20 часова 

недељно) 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених у члану 24 Закона о раду, кандидати 
треба да испуњавају и посебне услове предвиђене одред-
бама чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020), Правилником о врсти и степену образо-
вања наставника и стручних сарадника у основнојшколи 
(„Сл. гласник - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2017, 13/2018). Кан-
дидати су обавезни да поред пријаве за пријем у радни 
однос на неодређено време, фотокопије очитане личне 
карте, CV-а, школи доставе и следећа документа: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
РС, уверење о неосуђиваности из надлежног основног 

суда, уверење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање - документ се прибавља 
из казнене евиденције у надлежној ПУ МУП-а, диплома 
или уверење о стеченом високом образовању на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године (7/1 степен стручне спреме одго-
варајуће врсте занимања) или о стеченом академском 
називу мастер на студијама другог степена за наставни-
ке из члана 140 став 1 и 2 Закона; уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, односно уверење о здравственом 
стању кандидата од надлежне службе медицине рада које 
се подноси непосредно пре закључења уговора о раду; 
уверење или потврда да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Сматра се да 
кандидат који је у току студија положио испите из педаго-
гије 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 школи заједно са попуњеним пријавним фор-
муларом који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Психолошку процену способности кандидата за наставни-
ка за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Наведени документи подносе се као оверене 
фотокопије, не старије од 6 месеци. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве за пријем у радни однос неће бити узе-
те у разматрање. Пријаве за пријем у радни однос са дока-
зима о испуњавању услова конкурса достављају се у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“, на адресу: ОШ „Милан Илић Чича“ Аранђело-
вац, Књаза Милоша 88, 34300 Аранђеловац. Телефони за 
информације: 034/711-515 локал 13.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАТАЛИЈА НАНА НЕДЕЉКОВИЋ“

34202 Грошница
Крагујевац, Октобарских жртава 146

тел. 034/313-622

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2020/21. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање ромског 
језика, савладан програм обуке за педагошког асистен-
та. Потребно је да кандидат испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) 
и уз пријаву на конкурс са краћом биографијом поднесе 
доказе о: одговарајућој врсти и степену стручне спреме 
(оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању); 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење); потврду да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци); познавање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ кандидат доставља уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику); оверена фотокопија уверења о завршеној обуци 
за педагошког асистента. Докази о испуњености услова 
из тачака 1, 4 и 6 подносе се уз пријаву на конкурс, као и 
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). 
Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова 
из тачке 3 прибавља школа. Уз пријаву на конкурс при-
ложити и радну биографију. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Основна 
школа „Наталија Нана Недељковић“, Октобарских жрта-
ва 146, 34202 Грошница, Крагујевац. Ближе информа-
ције могу се добити на број телефона: 034/313-622.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕГИЊА МИЛИЦА“

37243 Доњи Рибник
тел. 037/731-134

Наставник технике и технологије
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка радника са 
руководећег места у матичној школи у 

Доњем Рибнику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закони, 10/2019), и то: одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019), као и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/2017, 3/2017 
и 13/2018. годину) за рад на радном месту наставника раз-
редне наставе; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни 
формулар кандидати достављају следећу документацију: 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију) - не старије од 6 месе-
ци; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење МУП-а из казнене евиденције (оригинал или ове-
рену фотокопију), не старије од 6 месеци; доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
се доставља уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику; доказ да кандидат има психичку, физич-
ку 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. Пријаве слати на горе 
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОБРИЦА ЋОСИЋ“

37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, 88/2017) за наставника и стручног сарадника; 
2. дозвола за рад наставника и стручног сарадника; 3. нај-
мање 8 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 4. 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 5. да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
6. држављанство Републике Србије; 7. знање српског језика. 
Кандидати достављају следеће доказе о испуњености усло-
ва: оверен препис дипломе факултета; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или лиценце; потвр-
ду о најмање 8 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; уверење о држављанству Републике Србије и извод 

из матичне књиге рођених, издати у последњих шест несеци 
или трајне важности; биографске податке (посебно кретање 
у служби и радна биографија), са евентуалним прилозима 
којима се доказују стручне, педагошке, организационе и 
друге способности, а обавезно извештај просветног саветни-
ка о раду кандидата (ако постоји), а лице које је претходно 
обављало дужност директора дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Учесницима конкурса биће достављено оба-
вештење о избору директора по овом конкурсу, у складу са 
чланом 123 став 18 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве са доказима слати на горенаведену адресу.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Чеховљева 1

тел. 037/492-658

Професор физичког васпитања
за 25% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

Професор економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, за 50% радног 

времена
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: одговарајуће висо-
ко образовање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године и одго-
варајући степен и врста образовања по Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/2014); 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је у у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 
142 став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, а кандидат који нема образовање из члана 142 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања, оба-
везан је да стекне ово образовање у року од једне године, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
познавање српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Потребна документација: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци), оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење Министарства 
унутрашњих послова о неосуђиваности (подаци из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе, оригинал, не ста-
рије од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрење. 

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“
37257 Падеж

тел. 037/3696-592

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутне 
запослене са боловања (породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детата), за 
рад у издвојеном одељењу у Глобару

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, 
бр. 88/17 и 27/2018-др. закони, 10/2019 и 6/2020). У смислу 
члана 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” број 88/17 и 27/2018-др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) у радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом и то ако 
има: 1) одговарајуће образовање; 2) 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Испуњеност услова из 
тачака 1, 3, 4 и 5 се доказују приликом пријема у радни 
однос. Уз пријаву кандидат треба да приложи: пријавни 
формулар који попуњава на званичној интернет страни-
ци Министарства, просвете, науке и технолошког развоја, 
који штампа и исти прилаже са документацијом; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рену фотокопију; извод из матичне књиге рођених, ориги-
нал или фотокопију; уверење МУП-а из казнене евиденције 
о неосуђиваности кандидата, оригинал; оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми; потврду одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика (само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику). 
Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физич-
ке и здравствене способности кандидат који буде изабран 
доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати које 
школа упути на проверу психофизичких способности дуж-
ни су да приступе овој провери коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу адресу 
електронске поште, како би били обавештени о поступку 
провере психофизичких способности. Пријаве кандидата 
које установа упути на проверу психофизичких способ-
ности, а који не приступе овој провери, неће се узети у 
разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање. Пријава и документа се предају у 
оригиналу или у овереној фотокопији, путем препоручене 
поште или непосредно у секретаријату школе на наведе-
ну адресу. Достављена документација се не враћа. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити телефоном или код 
секретара школе, радним даном од 10.00 до 14.00 часова 
или путем имејла: svpelagicpadez@gmail.com.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37000 Крушевац, Југовићева 11

тел. 037/447-410

1. Наставник физичког васпитања
за 40% радног времена, на одређено 

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

запосленог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем 
у радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и то: да имају одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020) и да испуњавају услове прописане 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и 
16/2020). Кандидати поред наведеног треба да испуњавају 
и сдеће услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020): 1) да 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доказ се доставља при закључењу 
уговора о раду); 2) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
3) да имају држављанство Републике Србије; 4) да знају 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (односи се на кандидате који образовање нису 
стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: пријавни фор-
мулар доступан на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; кратку био-
графију - CV; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања из МУП-а (оригинал); уверење о држављанству 
(оргинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверену 
фотокопију); кандидат који није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ о знању српског језика на 
коме се остварије образовно-васпитни рад (доказ треба да 
буде издат од стране високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената). Фотокопије које се под-
носе морају бити оверене од стране надлежног органа, у 
супротном неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и 
неблаговремене пријаве. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о здравстве-
ној способности, не старије од 6 месеци. Кандидати су у 
обавези да попуне пријавни формулар објављен на званич-
ној интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају лично или поштом, на наведену адресу, са наз-
наком „Пријава на конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запослене на породиљском одсуству
УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20). Посебни 
услови: Правилник о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17 и 3/17). Пријаву на конкурс кандидат попуња-
ва и преузима са сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и са доказима о испуњавању усло-
ва подноси на адресу: Основна школа „Бора Станковић“ 
Губеревац, са назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидат под-
носи следећу конкурсну документацију: оверену фото-
копију или оригинал дипломе о стручној спреми; овере-
ну фотокопију или овригинал извода из матичне књиге 
рођених (са холограмом); оверену фотокопију или ориги-
нал уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
уверење да лице није осуђивано за дела из члана 139 ст. 
1 тачка 3 ЗОСОВ-а; потврду о образовању из педагош-
ких, психолошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студирања или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
6 бодова праксе у установи у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Кандидат који има положен стручни 
испит за лиценцу сматра се да има образовање из наведе-
них научних дисциплина и доставља потврду да је поло-
жио испит за лиценцу (кандидат доставље две потврде 
- оригинал, односно оверену копију потврде са факултета 
о стеченом образовању и потврду школе у којој је лице 
обављало праксу, односно било у радном односу и стекло 
6 бодова праксе или оверену копију потврде да је положи-
ло испит за лиценцу); доказ о познавању српског језика 
подноси кандидат који образовање није стекао на српском 
језику; лекарско уверење (не старије од 6 месеци) под-
носи кандидат пре закључења уговора о раду. Оверена 
фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која 
се оверава код јавног бележника. Изузетно, у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 

приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као повереним 
пословима. Лице које достави неоверене копије сматраће 
се да је доставило непотпуну документацију. Благовреме-
ном пријавом сматраће се пријава која је предата у року 
утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се 
она пријава која у прилогу садржи документа којима кан-
дидат доказује да испуњава услове наведене у конкурсу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматра-
ти. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове, упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандаризованих посту-
пака, о чему ће учесници конкурса бити обвавештени на 
контакт адресе које су навели у својим пријавама. Кан-
дидати ће бити писмено обавештени о одлуци конкурс-
не комисије школе у законком предвиђеном року. Ближа 
обавештења се могу добити у секретаријату школе или на 
телефон: 016/3488-442.

ЛОЗНИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„БАМБИ“

15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/7882-122

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: из чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019 и 6/2020). Уз пријаву доставити: ове-
рену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању (не 
старија од 6 месеци), оверену фотокопију дозволе за рад 
(лиценце, не старија од 6 месеци), оригинал или оверену 
фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) полицијске 
управе да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), кратку биографију. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи на адресу: Предшколска уста-
нова „Бамби” Лозница, објекат „Чаролија“ (код нове цркве) 
у Лозници, Веселина Мисите 26. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. 

НИШ

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
 У НИШУ

18000 Ниш
Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 

Технологије и технички системи заштите
на одређено време

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

ОСНОВНА ШКОЛА „ЊЕГОШ“
18000 Ниш, Пантелејска 60

тел. 018/212-771

Андрагошки асистент
на одређено време за школску 

2020/2021. годину
УСЛОВИ: Послове андрагошког асистента може да обавља 
наставник, стручни сарадник и лице које испуњава усло-
ве за пријем у радни однос утврђене Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018- др.закони, 10/2019 и 6/2020) и има сте-
чено средње образовање, као и савладан програм обуке 
„Интегрални програм обуке за остваривање основног обра-
зовања одраслих по моделу функционалног основног обра-
зовања одраслих“ према Правилнику о условима у погледу 
простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте 
образовања наставника и андрагошких асистената за ост-
варивање наставног плана и програма основног образо-
вања одраслих („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
13/2013 и 18/2013), на основу Правилника о педагошком 
и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС“ бр. 87/2019); 
као и да има савладан програм обуке: „Специјалне мере 
за јачање капацитета Републике Србије за реаговање у 
ефикасном суочавању са појачаним мешовитим мигра-
ционим токовима“; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; да има искуство у раду са 
мигрантима, ромском популацијом и познавање енглеског 
језика - минимум Б2 по ЦЕФР-у.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом 
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ да је кандидат савла-
дао „Интегрални програм обуке за остваривање основног 
образовања одраслих по моделу функционалног осно-
вног образовања одраслих“; доказ да је савладао програм 
обуке: „Специјалне мере за јачање капацитета Републике 
Србије за реаговање у ефикасном суочавању са појачаним 
мешовитим миграционим токовима“; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о неосуђиваности (из суда и МУП-а); 
доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља канди-
дат само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); (документи који се подносе не смеју да буде 
старији од шест месеци); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Напомена: у складу са чл. 
154 и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају устано-
ви. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа, 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично 
или поштом на адресу школе: ОШ „Његош“, Пантелејска 
60, Ниш, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и на телефон: 018/212-771.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ“

18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане чланом 122 став 2, 5 и 6, чланом 139 и 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања 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 вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015) и то: да поседу-
је одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања за 
наставника подручја рада разредне или предметне наставе 
у основној школи и педагога и психолога: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) 
подтачке 2) мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 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 психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога за наведена кривична дела; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад; да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 
да има обуку и положен испит за директора школе; да има 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. 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 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора може бити изабрано и 
лице које поседује одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за наставника оне врсте школе којој припада школа, 
то јест високо образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије) или на студијама у трајању од три 
године, или вишим образовањем, за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у установи, на пословима вас-
питања и образовања, после стеченог одговарајућег обра-
зовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању (не старије од 6 месеци); оверен пре-
пис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту (не старије од 6 месеци); потврду 
о радном искуству или оверену фотокопију радне књижице 
не старију од 6 месеци (из које се види да има најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања); доказ 
о познавању језика на ком остварује образовно-васпит-
ни рад (уколико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику, у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика по про-

граму одговарајуће високошколске установе); уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминатор-
ног 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 малолет-
ног 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но 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); доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (уколико је кан-
дидат имао стручно педагошки надзор над радом, доста-
вити оверену фотокопију извештаја просветног саветника); 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (достављају само канди-
дати који су претходно обављали дужност директора уста-
нове); оверену фотокопију лиценце за директора установе 
(ако је кандидат поседује), не старију од 6 месеци; доказ 
о постојању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, ориги-
нал 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 сту-
пања на дужност. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве са потребном документацијом достављају се 
препоручено поштом на горенаведену адресу, са назна-
ком „Пријава на конкурс за директора“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве комисија неће узети у разматрање. 
Одлука министра о именовању директора биће донета 
након спроведеног поступка у законом прописаном року, 
а о резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени 
након пријема решења донетог од стране министра просве-
те, науке и технолошког развоја РС. Школа нема обавезу 
враћања конкурсне документације. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем теле-
фона: 018/821-002.

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 

помоћника директора на радно место, 
са 77,78% радог времена

УСЛОВИ: На конкурс може да се пријави кандидат под 
условима прописаним законом и правилником, и то: да има 
стечено одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова (доказ издаје 
надлежна високошколска установа) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), и то: 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 књи-
жевности (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 предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет); да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду); да није осући-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-

мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (прибавља установа по служ-
беној дужности); да је држављанин Републике Србије. Кан-
дидат је дужан да уз пријаву достави: кратку биографију 
(CV), оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образо-
вању, односно уверење ако диплома није издата; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (за уда-
те); доказ да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова или потврду факултета о поло-
женим испитима из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови“. Пријаве слати 
на адресу: ОШ „Добрила Стамболић“ Сврљиг, Радетова 25, 
18360 Сврљиг, телефон: 018/821-002 или 018/823-022.

„НАШЕ СУНАШЦЕ“ НИШ
18000 Ниш, Драгише Цветковића 63/2

тел. 062/962-7510

Васпитач
за рад са децом предшколског узраста, 

на одређено време
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме: васпитач; IV степен 
стручне спреме: медицинска сестра - васпитач. Заинтере-
совани кандидати јављају се на контакт телефон: 062/962-
7510.

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
„СТЕВАН СРЕМАЦ“

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27
тел. 018/527-622

Наставник српског језика и књижевности
за 4 часа недељне наставне норме, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик; професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; професор српскохрватског језика са јужнос-
ловенским језицима; професор југословенске књижевности 
и српског језика; професор југословенске књижевности са 
страним језиком; професор српског језика и књижевности; 
професор српске књижевности и језика; професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик; дипломира-
ни филолог за српски језик и књижевност; дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима; мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програми: 
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижев-
ност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу; Српска филологија: срп-
ски језик и лингвистика; Српска филологија: српски језик 
и књижевност; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност; Компаративна књижев-
ност са теоријом књижевности); мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Срп-
ска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу; Српска фило-
логија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); 
мастер професор предметне наставе; мастер професор 
књижевности и језика (србиста). Лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима Срп-
ски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Срп-
ска књижевност и језик са компаратистиком; Српска фило-
логија: српски језик и књижевност; Србистика.

Наставник српског језика и књижевности
за 9 часова недељне наставне норме, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
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ност и српскохрватски језик; професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; професор српскохрватског језика са јужнос-
ловенским језицима; професор југословенске књижевности 
и српског језика; професор југословенске књижевности са 
страним језиком; професор српског језика и књижевности; 
професор српске књижевности и језика; професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик; дипломира-
ни филолог за српски језик и књижевност; дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима; мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програми: 
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижев-
ност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу; Српска филологија: срп-
ски језик и лингвистика; Српска филологија: српски језик 
и књижевност; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност; Компаративна књижев-
ност са теоријом књижевности); мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Срп-
ска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу; Српска фило-
логија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); 
мастер професор предметне наставе; мастер професор 
књижевности и језика (србиста). Лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима Срп-
ски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Срп-
ска књижевност и језик са компаратистиком; Српска фило-
логија: српски језик и књижевност; Србистика.

Наставник енглеског језика
за 9 часова недељне наставне норме, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм Англистика; студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Енглески језик и књижевност); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески језик и 
књижевност); мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).

Наставник немачког језика
за 18 часова недељне наставне норме, 

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немач-
ки језик и књижевност; професор немачког језика и књи-
жевности и италијанског језика; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет, односно профил Немачки језик 
и књижевност); мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет, односно профил Немач-
ки језик и књижевност); мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет).

Наставник немачког језика
за 8 часова недељне наставне норме, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност; професор немачког јези-
ка и књижевности и италијанског језика; мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет, односно профил 
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 одго-
варајући предмет).

Наставник немачког језика
за 10 часова недељне наставне норме, 

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност; професор немачког јези-
ка и књижевности и италијанског језика; мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет, односно профил 
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 одго-
варајући предмет).

Наставник ликовне културе
за 20 часова недељне наставне норме, 

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор ликовних уметности; дипломирани 
сликар - професор ликовне културе; академски сликар - 
ликовни педагог; дипломирани вајар - професор ликовне 
културе; академски вајар - ликовни педагог; дипломирани 
графички дизајнер - професор ликовне културе; академ-
ски графичар - ликовни педагог; дипломирани графичар 
- професор ликовне културе; дипломирани уметник фото-
графије - професор ликовне културе; дипломирани умет-
ник нових ликовних медија - професор ликовне културе; 
дипломирани графичар визуелних комуникација - профе-
сор ликовне културе; професор или дипломирани истори-
чар уметности; дипломирани сликар; дипломирани вајар; 
дипломирани графичар; дипломирани графички дизајнер; 
дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломи-
рани сликар зидног сликарства; лице са завршеним факул-
тетом ликовних уметности; лице са завршеним факултетом 
примењених уметности; мастер ликовни уметник (заврше-
не основне академске студије из области ликовне умет-
ности, односно, примењене уметности и дизајна); мастер 
примењени уметник (завршене основне академске студије 
из области ликовне уметности, односно, примењене умет-
ности и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (завр-
шене основне академске студије из области ликовне умет-
ности, односно, примењене уметности и дизајна); мастер 
дизајнер (завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно, примењене уметности и 
дизајна); мастер историчар уметности (завршене основне 
академске студије из области историје уметности); мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет).

Наставник музичке културе и хора
за 4 часа недељне наставне норме, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: академски музичар; дипломирани музичар (сви 
смерови); дипломирани музиколог; дипломирани музички 
педагог; дипломирани музичар за медијску област; профе-
сор солфеђа и музичке културе; професор музичке култу-
ре; професор музичког васпитања; дипломирани етномузи-
колог; дипломирани музичар - педагог; мастер теоретичар 
уметности (професионални статуси: музички педагог; етно-
музиколог; музиколог; музички теоретичар); мастер музич-
ки уметник (сви професионални статуси); мастер компо-
зитор; дипломирани трубач; мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Уредбом о 
каталогу радних места у јавном службама и другим орга-
низацијама у јавним сектору („Сл. гл. РС“, бр. 81/17, 6/18 
и 43/18), и то ако: има одговарајуће образовање; има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 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 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. Поред општих 
услова прописаних Законом о раду, кандидат за наставника 
треба да има стечено одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 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 чла-
на мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Одлуку о избору канди-
дата донеће Конкурсна комисија након добијања резултата 
психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Неће се размат-
рати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које 
нису приложени докази који се траже конкурсом, као ни 
пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у погле-
ду образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 
87/18). Пријавни формулар са интернет сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, потписана биогра-
фија кандидата, извод из књиге рођених оригинал/овере-
на копија дипломе, оригинал/оверена копија уверења о 
држављанству, оригинал/оверена копија уверења о неос-
уђиваности из суда и МУП-а, као и други прилози којима 
кандидат доказује да испуњава услове конкурса подносе 
се у року од 8 дана од дана објављивања на адресу: Прва 
нишка гимназија „Стеван Сремац“ Ниш, Вожда Карађорђа 
27. Контакт телефон: 018/527-622.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА 
ТЕСЛА“ - БЕОГРАД

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА 
У НИШУ

18000 Ниш, Душана Поповића 22а

Наставник за ужу научну област 
Хемијско и технолошко инжењерство

Наставник за ужу научну област 
Саобраћајно инжењерство

2 извршиоца

Наставник за уже научне области 
Машинско инжењерство и Индустријско 

инжењерство
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област Заштита 
животне средине

2 извршиоца

Наставник за ужу начну област Право
до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област 
Психологија

до једне трећине радног времена
УСЛОВИ: Услови за избор у звање наставника и сарадника 
предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом 
Факултета и Правилником о избору наставника и сарадни-
ка. Пријаве на конкурс с приложеном документацијом (ове-
рене копије диплома свих нивоа студија, очитана лична 
карта, извод из матичне књиге рођених, држављанство и 
биографија са библиографијом), достављају се у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на адресу: Факултет 
примењених наука, Душана Поповића 22а, 18000 Ниш. 

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ЋАМИЛ СИЈАРИЋ“
36300 Нови Пазар

Руђера Бошковића бб
тел. 020/384-873 и 020/383-883

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детта, односно до 

25.08.2022. године

Наставник енглеског језика
за 50% радног ангажовања, на одређено 

време до повратка на рад запосленог 
који је распоређен на послове 

помоћника директора, односно до 
31.08.2021. године

Библиотекар
за 67% радног ангаживања, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета, односно до 19.09.2022. 
године

Наставник матерњег језика са 
елементима националне културе

за 20% радног ангажовања, на одређено 
време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, односно до 19.09.2022. 

године
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
88/17, 27/18, 10/19, 27/18 и 6/2020), и то да: 1) имају одго-
варајуће образовање; 2) имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 

кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) имају држављанство Републи-
ке Србије; 5) знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови за пријем у радни однос 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази да кандидат има одговарајуће обра-
зовање, да није осуђиван правоснажном пресудом, да има 
држављанство Републике Србије и да зна српски језик и 
босански језик, морају бити саставни део пријаве на кон-
курс. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Наставник мора имати одгова-
рајуће образовање сходно члану 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/17, 27/18, 10/19, 27/18 и 6/2020). Знање српског и 
језика на којем остварује образовно-васпитни рад (босан-
ског језика) кандидат доказује стеченим средњим, вишим 
или високим образовањем на српском и босанском језику 
или да је положио испит из наведених језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе, сходно члану 
141 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19, 27/18 и 
6/2020). У погледу степена и врсте образовања потребно 
је да кандидати имају одговарајући степен и врсту обра-
зовања сходно Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020), 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи („Службени гласник РС“, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017) и 
Правилнику о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Ћамил Сијарић“, Нови Пазар, дел. број 
336 од 20.12.2018. године, чије одредбе нису у супротности 
са Правилником.  Рок за доставу пријава (пријавни фор-
мулар) на конкурс је 8 дана и почиње да тече почев од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови“. Уз пријаву 
(пријавни формулар) на конкурс потребно је доставити: 
оригинал или оверену копију дипломе, односно уверење 
којим се доказује одговарајуће образовање; оригинал уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци); доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије 
од шест месеци); одговарајући доказ о знању српског језика 
и босанског језика (за радно место под тачком 3 конкурса), 
сходно члану 141 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију (доказе), заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају ОШ „Ћамил Сијарић“, 
Нови Пазар. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе сачињене у складу са чланом 154 став 
6 Закона о основама система образовања и васпитања вас-
питања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19, 
27/18 и 6/2020). Разговор се обавља у циљу процене позна-
вања струке и послова прописаних наставним планом и 
програмом за радно место за које је кандидат конкурисао, 
процене професионалних карактеристика, вештине кому-
ницирања, ставова и мотивације кандидата за рад у школи 
и додатних знања и вештина. Пријаве (пријавни формулар) 
са потребним доказима о испуњавању услова за пријем, 
односно заснивање радног односа, слати на адресу: Основ-
на школа „Ћамил Сијарић“, Нови Пазар, Руђера Бошковића 
бб, 36300 Нови Пазар, са назнаком „За конкурс“, или лично 
доставити управи школе. 

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
36300 Нови Пазар, 36305 Дежева 

Дежева бб
тел. 020/343-020, 020/353-411

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице, 

најдуже до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане 
законом: да има одговарајуће високо образовање у складу 
са чл. 139, 140 став 1 тачка 1 и 2 и чл. 155 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17, 27/2018 - др.закони и 10/2019 и 6/2020), стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-

тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; државаљанство РС 
(уверење о држављанству, оригинал или оверена копија); 
психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривичнодело примање 
и давање мита. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију заједно са одштаманим форму-
ларом доставља установи. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је осам дана од дана обајваљивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати у затвореној коверти на горе 
наведену адресу.

НОВИ СА Д

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”

21428 Плавна, Маршала Тита 48

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 16.09.2020. 
године, поништава се у целости.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4

Наставник страног језика за ужу област 
Пословни језик - немачки

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или дипломске 
академске студије (мастер) - филолошке науке - група за 
немачки језик; објављени научни, односно стручни радо-
ви у научним часописима и зборницима, са рецензијама, 
најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; спо-
собност 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 при-
мања мита у обављању послова у високошколској устано-
ви, не може стећи звање наставника.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: овере-
не фотокопије диплома о завршеним основним и последи-
пломским студијама, биографију, списак научних и струч-
них радова, као и саме радове и доказ о држављанству. 
Пријаве се могу поднети лично, радним даном на горе 
наведену адресу, или путем поште. Непотпуне и неблаго-
времене 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.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „МАДАГАСКАР“

21000 Нови Сад, Футошка 119

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат треба: 1) да има одговарајуће образо-
вање, високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (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 студија-
ма 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), студија-
ма у трајању од три године или више образовање; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад; 6) да има поло-
жен испит за лиценцу васпитача; 7) да има радно искуство 
минимум две године.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидат је дужан попуни пријавни формулар 
који је доступан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достави установи. Уз пријаву кандидат подноси 
оригинале или оверене фотокопије докумената. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи личну и радну био-
графију са важећом адресом и контакт телефоном, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
уверење, односно извод из казнене евиденције МУП-а да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); 
фотокопију положеног испита за лиценцу васпитача. 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 узима-
ти у разматрање. Пријаве доставити поштом на горе наве-
дену адресу. Више информација на телефон: 060/6506-503.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„2. ОКТОБАР”

26322 Николинци

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен канди-
дат који има образовање из области правних наука на 
студијама другог степена - мастер правник, или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године - дипломирани правник. Канди-
дат за секретара треба да испуњава и следеће услове: 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; има држављанство Републике 
Србије; није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; извршена психолошка процена способности 
за рад с децом и ученицима, у складу са Законом; зна 
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Минис-
тарство). Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: 
одштампани пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства, а остала потребна документа-
ција доставља се у оригиналу или овереној копији: 1. 
доказ о стеченом одговарајућем високом образовању; 2. 
извод из матичне књиге рођених; 3. доказ о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 4. доказ 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за поменута 
кривична дела и непостојању дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном (не старије од 6 месеци); 5. доказ о знању српског 
језика - доказ о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или о положеном испиту 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; лекарско уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава и кандидати који су изабрани у ужи избор у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-

ни однос у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и доноси решење о избору у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, кандидати достављају на адре-
су: Основна школа „2. октобар“ Николинци, Главна 42, 
26322 Николинци, са назнаком „За конкурс - секретар 
школе”. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона: 060/2442-461.

ОСНОВНА ШКОЛА „3. ОКТОБАР”
26361 Локве

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен кандидат 
који има образовање из области правних наука на сту-
дијама другог степена - мастер правник, или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, дипломирани правник. Кандидат за 
секретара треба да испуњава и следеће услове: има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; има држављанство Републике Србије; 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; извршена психо-
лошка процена способности за рад с децом и ученицима, 
у складу са Законом; зна српски језик. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у 
даљем тексту: Министарство). Уз пријаву на конкурс кан-
дидат доставља: одштампан пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства, а остала потреб-
на документација доставља се у оригиналу или овереној 
копији: 1. доказ о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању; 2. извод из матичне књиге рођених; 3. доказ о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
4. доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
поменута кривична дела и непостојању дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом (не старије од 6 месеци); 5. доказ о знању српског 
језика - доказ о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или о положеном испиту из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава 
и 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 проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом кандидати достављају на адресу: Основна школа 
„3. октобар” Локве, Лењинова 95, 26361 Локве, са назна-
ком „За конкурс - секретар школе”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити путем телефона: 060/2442-430.

ПИРОТ

ОШ „8. СЕПТЕМБАР“
18300 Пирот, Данила Киша 21

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2020/2021. године, односно до 
31.08.2021. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кан-
дидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће 
образовање - средња стручна спрема, IV степен и завршен 
програм обуке за педагошког асистента који је прописан 
од стране Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (уводни модул); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар преузет са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс 
(са кратком биографијом) и пријавни формулар, кандидат 
доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење 
МУП-а да није осуђиван, а кандидати који нису стекли обра-
зовање на српском језику, достављају и доказ да познају 
језик на коме се изводи образовно-васпитни рад (оверена 
фотокопија дипломе или уверења о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на српском језику или ори-
гинал или оверена фотокопија уверења односно потврде о 
положеном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе), на адресу: Основна шко-
ла „8. септембар“, Данила Киша 21, 18300 Пирот. Конкурс 
остаје отворен осам дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ“

12000 Пожаревац, Моравска 2 

Наставник математике

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, односно 
до повратка запосленог са функције 
помоћника директора, а најдуже до 
краја школске 2020/2021. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање пропи-
сано Законом о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи. 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и 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. 
Услови из става 2 тачке 2 доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се током рада. Докази о испуње-
ности услова из става II тачке 1), 3)-5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из става II тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за 

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА



   |  Број 908 | 18.11.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs26 

пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, у ове-
реној копији, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована од стране директора школе. Пријаве 
и приложена документација се не враћају. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Докази 
који се прилажу уз пријаву на конкурс: 1. својеручно пот-
писана пријава са биографијом и списком приложене доку-
ментације; 2. попуњен пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; 3. оверена фотокопија дипломе и додатка 
дипломи; 4. оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; 5. оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 6. 
оригинал или оверена фотокопија уверења о неосуђива-
ности из МУП-а (не старије од 6 месеци); 7. потврда одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из страног језика (само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику). Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 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 запошљавање 
применом стандардизованих поступака, о чему ће кандида-
ти бити обавештени на бројеве телефона које су навели у 
својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у 
просторијама Основне школе „Вук Караџић“ у Пожаревцу, 
Моравска 2, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим 
пријавама. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Вук 
Караџић“ Пожаревац, Моравска 2, 12000 Пожаревац, лич-
но или поштом.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Штаваљ, Ново насеље бб

36311 Штаваљ
тел. 066/6310-131

Поновљен конкурс

Директор
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које 
испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће високо 
образовање, стечено: (1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студијама другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука, уз које 
кандидат мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; или (2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2) да има дозволу за рад наставника; 3) да има положен 
испит за директора школе (лиценцу директора); изабрани 
директор који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року до две године од дана ступања на 
дужност, а ако не положи испит за директора у року од 
две године од дана ступања на дужност, престаје дужност 
директора; 4) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 5) да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 7) да има држављанство Републике 
Србије; 8) да зна српски језик (на том језику се остварује 
образовно-васпитни рад у школи); 9) да има најмање осам 
година рада у образовно-васпитној установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Директор се бира на период од четири годи-
не. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: доказ да има одговарајуће образовање 
(оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању), 
оверену фотокопију дозволе за рад наставника, оверену 
фотокопију лиценце за директора школе (ако је поседује), 

доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за дела из 
тачке 5) овог конкурса, доказ о држављанству Републике 
Србије, доказ о знању српског језика, потврду о дужини 
рада у образовно-васпитној установи на пословима образо-
вања и васпитања, доказе о резултатима стручно-педагош-
ког надзора у свом раду (извештај просветног саветника), 
остале податке које сматра корисним у циљу свог избора 
(преглед кретања у служби, друге доказе о сопственим 
стручним и организационим способностима). Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Пријаву на конкурс заједно са документацијом доста-
вити школи на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“ Штаваљ, 
Ново насеље бб, 36311 Штаваљ. Конкурс остаје отворен 
15 дана од дана објављивања у листу „Послови“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, на телефон бр. 066/6310-131.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАСЛАЧАК“

36310 Сјеница, Нова бб
тел. 020/741-207, 741-284

Васпитач
18 извршилаца

Васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства
4 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: 1) одговарајуће образовање; 2) 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених чланом 139 ЗОСОВ, кан-
дидати треба да испуњавају следеће посебне услове у 
погледу стручне спреме: одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије) 
или на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године - васпитач, у складу са чланом 39 Закона о предш-
колском васпитању и образовању, чланом 140 ЗОСОВ и 
чланом 11 под 2 тачка 2.1. Правилника о организацији и 
систематизацији послова у ПУ „Маслачак“ у Сјеници. Кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, у складу са чланом 142 ЗОСОВ.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар за 
пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз пријавни формулар кандидат треба да дос-
тави: биографију; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оверен препис (фотокопију) дипломе о одго-
варајућој стручној спреми; уверење МУП-а о неосуђива-
ности за дела из члана 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ; потврду 
или уверење од високошколске установе да је кандидат у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или оверену фотокопију уверења да је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу. Доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом, 
доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, доставља кандидат које одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику - потврду или уверење 
да је положио испит из српског језика са методиком по 
програму одговарајуће високошколске установе, као и 
потврду о познавању српског језика. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 

пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву на конкурс и 
осталу потребну документацију кандидати могу достави-
ти лично или поштом, на адресу: Предшколска установа 
„Маслачак“, Нова бб, 36310 Сјеница.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: 1) одговарајуће образовање; 2) 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Посебни услови: Поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених чланом 139 ЗОСОВ, 
кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове у 
погледу стручне спреме за рад са децом узраста од шест 
месеци до две године и са децом од две до три године - 
лице које има одговарајуће средње образовање - меди-
цинска сестра - васпитач, у складу са чланом 39 Закона 
о предшколском васпитању и образовању и чл. 11 под 2 
тачка 2.2. Правилника о организацији и систематизацији 
послова у ПУ „Маслачак“ у Сјеници.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни фор-
мулар кандидат треба да достави: биографију; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); оверен препис 
(фотокопију) дипломе о одговарајућој стручној спреми; 
уверење МУП-а о неосуђиваности за дела из члана 139 
став 1 тачке 3) ЗОСОВ. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Доказ да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад, доставља кандидат које одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику - потврда или уверење да је 
положио испит из српског језика. Рок за пријаву на кон-
курс је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаву на конкурс и осталу 
потребну документацију кандидати могу доставити лично 
или поштом, на адресу: Предшколска установа „Маслачак“, 
Нова бб, 36310 Сјеница.

Главни кувар
УСЛОВИ: Општи услови: 1) да кандидат има одговарајуће 
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Посебни услови: Поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених чланом 139 ЗОСОВ, 
кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове у 
погледу стручне спреме: одговарајуће средње образовање 
куварске струке, прописано чланом 11 под 3 тачка 3.8. Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова у ПУ 
„Маслачак“ у Сјеници.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни форму-
лар кандидат треба да достави: биографију, извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оверен препис (фотоко-
пију) дипломе о одговарајућој стручној спреми, уверење 
МУП-а о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачке 
3) ЗОСОВ; доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом, доставља се пре закључења 
уговора о раду; доказ да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, доставља кандидат 
које одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку - потврду или уверење да је положио испит из српског 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 2718.11.2020. |  Број 908 |   

језика. Рок за пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаву на конкурс и осталу потребну докумен-
тацију кандидати могу доставити лично или поштом, на 
адресу: Предшколска установа „Маслачак“, Нова бб, 36310 
Сјеница.

Спремачица

Спремачица
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Општи услови: 1) да кандидат има одговарајуће 
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 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 коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Посебни услови: Поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених чланом 139 ЗОСОВ, 
кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове у 
погледу стручне спреме: завршено основно образовање, 
прописано чланом 11 под 3 тачка 3.9. Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз пријавни формулар кандидат треба да доста-
ви: биографију, извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); оверен препис (фотокопију) дипломе о одговарајућој 
стручној спреми; уверење МУП-а о неосуђиваности за дела 
из члана 139 став 1 тачке 3) ЗОСОВ; доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом - 
доставља се пре закључења уговора о раду; доказ да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад доставља кандидат које одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику - потврду или уверење да 
је положио испит из српског језика. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаву на конкурс и осталу 
потребну документацију кандидати могу доставити лично 
или поштом, на адресу: Предшколска установа „Маслачак“, 
Нова бб, 36310 Сјеница.

ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

Наставник математике
са 44,45% педагошке норме, на 

одређено време до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове према 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, 88/2017 и 10/19); да имају одго-
варајуће образовање; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
имају држављанство РС; да нису осуђивани и да се против 
њих не води кривични поступак; да знају српски језик. Уз 
пријаву доставити документа у овереним фотокопијама, не 
старијим од 6 месеци. Лекарско уверење се доставља пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на 
горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс - 
не отварати“ или доставити лично.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „СВЕТИТЕЉ САВА“
11432 Друговац, Светог Саве бб

тел. 026/721-114

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр.88/2017, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20), 
кандидати морају да имају одговарајуће образовање за 
наставнике основне школе у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-др. закон, 10/19 и 
6/20) и Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18 и 
11/19). У складу са чланом 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20), кандидати 
морају да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској 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 сис-
темом преноса бодова. Кандидат који не поседује ово 
образовање биће дужан да га стекне у року од једне 
године, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Настав-
ник који је у току студија положио испит из педагогије 
или психологије или положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 
142 ст. 1 овог закона. Кандидат треба да има и: уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена копија); 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); 
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром доставља школи. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да приложе: 1. радну биографију, 2. попуњен 
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/ФОРМУЛАР-ЗА-КОНКУРИ-
САЊЕ.доц; 3. уверење о држављанству РС - оригинал 
или оверену копију, не старије од 6 месеци; 4. диплому о 
стеченом образовању - оригинал или оверену копију, не 
старију од 6 месеци; 5. доказ о неосуђиваности (уверење 
из ПУ) за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и непостојању 
дискриминаторног понашања, оригинал или оверену 
копију, не старије од 6 месеци; 6. доказ о знању српс-
ког језика (за кандидате који образовање нису стекли на 
српском језику); 7. оверену копију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно стеченом стручном испиту 
или потврду високошколске установе да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина у току студија или након дипломирања (није 
обавезно, уколико кандидат исто поседује пожељно је да 
достави). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору канди-
дата комисија ће донети у року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Пријаве треба послати на 
адресу: Основна школа „Светитељ Сава“, Светог Саве бб, 
11432 Друговац. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона: 026/721-
114.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб 

тел. 026/4761-078

Наставник математике
за 45% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/19 и 6/20) и 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, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спре-
ми (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци), уверење суда да против кандидата 
није покренута истрага (не старије од 6 месеци), доказ о 
неосуђиваности кандидата за кривична дела утврђена у 
чл. 139 став 1 тачка 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, тј. извод из казнене евиденције, који 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), а за 
наставника - уверење о положеном стручном испиту за рад 
у образовању или положен испит за лиценцу. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Сва документа се прилажу како је назначено у 
оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. У току трајања 
поступка одлучивања о избору, кандидати за сва радна 
места који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну прове-
ри психофизичких способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши Национална служба за запошљавање, при-
меном стандардизованих поступака, а у складу са чланом 
154 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 6/2020), по распореду који утврди школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени. Кандидат мора зна-
ти језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс“ или лично донети у секретаријат школе, 
радним данима од 09.00 до 12.00 часова. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник историје
на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора 
школе, за 65% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/19 и 6/20) и 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, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спре-
ми (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци), уверење суда да против кандидата 
није покренута истрага (не старије од 6 месеци), доказ о 
неосуђиваности кандидата за кривична дела утврђена у 
чл. 139 став 1 тачка 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, тј. извод из казнене евиденције, који 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), а за 
наставника - уверење о положеном стручном испиту за рад 
у образовању или положен испит за лиценцу. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Сва документа се прилажу како је назначено, у 
оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. У току трајања 
поступка одлучивања о избору, кандидати за сва радна 
места који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну про-
вери психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши Национална служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака, а у складу са чланом 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи

Национална служба
за запошљавање
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154 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 6/2020), по распореду који утврди школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени. Кандидат мора зна-
ти језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс“ или лично донети у секретаријат школе, 
радним данима од 09.00 до 12.00 часова. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник географије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за 65% 
радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и вапитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/19 и 6/20) и 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, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спре-
ми (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци), уверење суда да против кандидата 
није покренута истрага (не старије од 6 месеци), доказ о 
неосуђиваности кандидата за кривична дела утврђена у 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, тј. извод из казнене евиденције, који 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), а 
за наставника - уверење о положеном стручном испиту за 
рад у образовању или положен испит за лиценцу. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу 
или као оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у обзир. У току трајања поступка 
одлучивања о избору, кандидати за сва радна места који 
уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака, а у складу са чланом 154 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), по 
распореду који утврди школа у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити бла-
говремено обавештени. Кандидат мора знати језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве слати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс“ 
или лично донети у секретаријат школе, радним данима од 
09.00 до 12.00 часова. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11329 Враново, Михајла Аврамовића 1 

тел. 026/734-644

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 
140 Закона о основама система и образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” 88/17, 27/18, - др. закон 10/19, 
27/2018 - др. закон и 6/2020 - у даљем тексту Закон) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них 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 и 2/2020). Поред 
општих услова прописаних Законом о раду, кандидати тре-
ба да испуњавају и остале услове прописане чл. 139, 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања: 
да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о одговарајућем образовању - дипло-
ма одговарајућег степена и врсте образовања (лица са 
звањем мастер достављају и диплому основних академских 
студија), оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу, осим приправника 

и других лица која могу засновати радни однос без поло-
женог одговарајућег испита, извод из матичне књиге рође-
них оригинал или оверена фотокопија, уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима; изабрани кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду, доказ о неосуђиваности (уверење из 
МУП-а), 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
доказ о знању српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (односи се на кандидате који нису обра-
зовање стекли на српском језику. Фотокопије докумената 
морају бити оверене. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Прија-
ва се подноси на формулару за пријаву на конкурс, који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се 
достављају непосредно или путем поште на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс”. 

Наставник енглеског језика
са 70% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања: да имају одговарајуће образовање, у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
обавезно је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете 
(део „Ново на сајту”), а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, достављају уста-
нови. Потпуном пријавом сматра се својеручно потписана 
пријава која садржи: попуњен пријавни формулар (фор-
мулар за пријаву на конкурс), актуелни број фиксног или 
мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта, уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци 
(може и оверен препис/фотокопија); оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених или оверен препис/ фотокопија, доказ 
о неосуђиваности (уверење из МУП-а), уверење (потврда) 
високошколске установе да има образовање из члана 140 
ЗОСОВ-а из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије, пси-
хологије и методике или има положен стручни испит или 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, али о томе мора да пружи 
одговарајући доказ. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Напоме-

на: документација се не враћа кандидатима који доставе 
пријаве. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Лекарско уверење доставиће изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријаве се достављају 
непосредно или путем поште на адресу школе, са назнаком 
„За конкурс“.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче 2

тел. 025/440-431

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова, кан-
дидат треба да испуњава и услове у погледу образовања 
прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 
и 6/2020), као и чл. 2 и 7 Правилника о ближим условима за 
избор директора установе образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр 108/15) и то: да има одговарајуће образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и да испуњава услове за наставника, педагога или 
психолога; да је прошао обуку и положен испит за дирек-
тора установе (изабрани кандидат који није положио испит 
за директора установе, дужан је у року од 2 године, од дана 
ступања на дужност, да положи испит за лиценцу за дирек-
тора); да има дозволу за рад за наставника, педагога или 
психолога, да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање и да против њега није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога; да није правноснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Изузет-
но, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из чл. 140 став 3 Закона за наставника основне 
школе, односно лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или вишим обра-
зовањем, 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. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
приложе: 1) оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, 2) оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту (лиценца), 3) оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за директора установе 
(кандидат који нема положен испит за директора овај доказ 
не доставља и пријава се неће сматрати непотпуном), 4) 
доказ - потврду о стеченом стажу у области образовања и 
васпитања од послодавца где га је стекао (потврда мора да 
садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно 
место на које је кандидат био распоређен и време трајања 
рада из области образовања и васпитања) или друге дока-
зе о стеченом радном стажу у области образовања и вас-
питања: фотокопију радне књижице (решења или уговори 
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о раду, о заснивању радног односа и распоређивању на 
радно место и друго), 5) лекарско уверење са утврђеним 
психичким, физичким и здравственим способностима за 
рад са децом и ученицима, издато у претходних 6 месе-
ци, 6) оригинал извода из казнене евиденције - уверење 
МУП-а којим се доказује да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у конкурсу, 7) доказ 
да се против њега не води кривични поступак - оригинал 
уверења (потврде) основног суда, 8) доказ да није прав-
носнажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности - оригинал уверења привредног суда, 9) уверење 
о држављанству - оригинал, 10) извод из матичне књиге 
рођених или оверену фотокопију, 11) 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 високошкол-
ске установе), 12) доказе о резултату стручно-педагошког 
надзора, извештаји просветног саветника - оверена фото-
копија (уколико је вршен стручно-педагошки надзор над 
радом кандидата од стране просветног саветника, канди-
дат је дужан да извештај истог достави), 13) уколико се на 
конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност 
директора установе дужно је да поред доказа из тачке 12) 
достави и резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (оверена фотокопија), 14) 
пријавни формулар са званичне странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, 15) биографију са 
кратким прегледом кретања у служби, о стручном и радном 
усавршавању, оствареним резултатима у раду и оквирни 
план рада за време мандата (предлог мера организације 
и начина руковођења школом које би спровео као дирек-
тор школе). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве се достављају у затвореној коверти, 
у канцеларији секретара школе, радним даном од 9.00 до 
13.00 часова или поштом на адресу: ОШ „Доситеј Обрадо-
вић”, 25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче 2, са назнаком 
„Конкурс за директора”. Одлуку о избору кандидата доноси 
министар у року од 30 дана од дана достављања предло-
га за избор директора. О избору директора обавештавају 
се сви кандидати. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на телефон: 025/440-430 или 
на имејл: osdosobradovic@mts.rs.

СУБОТИЦА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ИВАН САРИЋ“

24000 Суботица
Трг Лазара Нешића 9

Наставник предметне наставе - 
наставник стручних предмета у подручју 

рада Саобраћај
на мађарском наставном језику, на 

одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, са 46% радног 

времена
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање 
радног односа прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 Закона о 
основама образовања и васпитања, а то су: одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 став 1 Закона: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
- на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Образовно-васпитни рад у шко-
ли остварује се на српском и мађарском наставном језику. 
Према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Саобраћај („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 
4/2019, 7/2019 и 9/2019), послове наставника стручних 
предмета у подручју рада Саобраћај може да обавља: 
дипломирани инжењер саобраћаја, односно дипломи-
рани саобраћајни инжењер - одсеци друмски и градски 

саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт, 
мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 
академске студије у области саобраћајног инжењерства на 
студијском програму, односно модулу: друмски и градски 
саобраћај и транспорт - транспорт, логистика, саобраћај и 
транспорт, ако су на основним академским или мастер сту-
дијама изучавани наставни садржаји из области предмета. 
(приложити оверену копију дипломе завршених основних 
академских студија.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз попуњен пријавни 
формулар, који се преузима на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (www.mpn.gov.rs) на конкурс достави: оверену копију 
доказа о стеченом одговарајућем високом образовању у 
складу с чл. 140 Закона; уверење из казнене евиденције 
МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став 1 
тачка 3) Закона; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; 
оверену копију доказа да зна српски и мађарски језик (ове-
рена копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој 
школи или факултету на српском/мађарском језику или 
уверење о положеном испиту из српског/мађарског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе); 
биографију са прегледом радних ангажовања. Уколико је 
кандидат стекао одговарајуће високо образовање из чла-
на 140 став 1 Закона на српском језику, сматра се да је 
достављањем овог доказа доставио и доказ да зна српски 
језик. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Након психолошке процене конкурсна комисија обавиће 
разговор са кандидатима који се налазе на листи кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси 
решење о избору кандидата. Изабрани кандидат доставља 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Копије доказа које се подносе при 
конкурисању оверавају се од стране надлежног органа, у 
супротном, неће се узети у разматрање. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве доставити на адресу: Техничка школа „Иван Сарић“, Трг 
Лазара Нешића 9, 24000 Суботица (са назнаком „Конкурс 
за радно место“). Информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона: 024/555-221.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1

тел. 022/506-603

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), кандидат мора испуњава-
ти и посебне услове прописане у чл. 139 и 140, као и у чла-
ну 122 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - други закони, 10/19 и 
6/2020): одговарајуће високо образовање може бити стече-
но на: студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, под условом да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та); на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да је прошао обуку и положио испит за директо-
ра 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 образо-
вања и васпитања, „Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - други 
закони, 10/19 и 6/20); да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 

давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника; најмање осам година рада у уста-
нови након стеченог одговарајућег образовања. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни 
формулар кандидати достављају и следећу документацију: 
1. оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образо-
вању; 2. оригинал или оверен препис/фотокопију дозволе 
за рад наставника, васпитача и стучног сарадника (лицен-
ца); 3. оригинал или оверен препис/фотокопију уверења о 
положеном испиту за директора установе (пријава која не 
садржи уверење о положеном испиту за директора уста-
нове неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе); 4. уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела урврђена у 
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (уверење о неосуђиваности - основ-
ни суд, уверење о неосуђиваности - привредни суд и уве-
рење о некажњавању - МУП); 5. потврда о радном искусту, 
односно годима рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
6. лекарско уверење (може из радног досијеа, а кандидат 
који буде изабран ће накнадно пре закључења уговора 
доставити ново лекарско уверење); 7. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); доказе 
о својим стручним и организационим способностима (нео-
бавезно); 8. уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 9. 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику. Фотокопије докумената 
се оверавају од стране јавног бележника. Пријаве на кон-
курс, са потребном документацијом, доставити лично, или 
поштом на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 22327 Мара-
дик, Жарка Зрењанина 1. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, телефон: 022/506-603. 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1

тел. 022/506-603

Наставник руског језика
са 44,44% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система обраовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17...6/20 - 
даље: Закон), и то: 1) да има одговарајуће образовање за 
наставника основне школе у складу са чланом 140 Зако-
на и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12...8/20) профе-
сор, односно дипломирани филолог за руски језик и књи-
жевност, мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил руски језик), мастер проф. језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет/профил 
руски језик); мастер професор слависта - руски језик и књи-
жевност; мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет); 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доставља шко-
ли. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1) краћу 
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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 изво-
да из матичне књиге рођених, 5) доказ о неосуђиваности 
(извод из казнене евиденције), 6) доказ о познавању 
српског језика (не достављају кандидати који су средње 
или даље образовање стекли на српском језику). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад 
са ученицима - лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве са потребном документацијом предати у секрета-
ријат школе или послати поштом на адресу: ОШ „Бранко 
Радичевић“ Марадик, Жарка Зрењанина 1.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ УЧА“

22310 Шимановци 
Трг Светог Николаја 18

тел. 022/480-235

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: професор разредне наставе, професор педагогије 
са претходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учи-
тељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне култу-
ре за основну школу.

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка 

запосленог са обављања јавне функције, 
за рад у подручној школи у Дечу

УСЛОВИ: професор разредне наставе, професор педагогије 
са претходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учи-
тељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне култу-
ре за основну школу.

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања и 
васпитања, за 80% радног времена, на 
одређено време до повратка запослене 

са функције помоћника директора, 
за рад у подручним школама у Дечу, 

Карловчићу и Сремским Михаљевцима
УСЛОВИ: 1) професор одговарајућег страног језика; 2) 
дипломирани филолог, односно професор језика и књи-
жевности; 3) лице које испуњава услове за наставника 
предметне наставе у основној школи, а које је на основ-
ним студијама положило испите из педагошке психоло-
гије или педагогије и психологије, као и методике наста-
ве; 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 јези-
ка 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 положе-
ним испитом Б2; 10) дипломирани учитељ - мастер, који 
је на основним студијама савладао програм Модула за 
страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодо-
ва) и са положеним испитом Б2; Лица из става 2. која 
нису професори одговарајућег језика треба да поседују 
знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европ-
ског оквира). Лица из става 2. тач. 2), 5) и 6) треба да 
поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког 
европског оквира), осим уколико нису завршила одгова-
рајући студијски програм или главни предмет/профил. 
Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одго-
варајућем испиту на некој од филолошких катедри уни-
верзитета у Србији, или међународно признатом испра-
вом 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. 
Предност за извођење наставе из страног језика у првом 
циклусу основног образовања и васпитања из става 2. 
овог члана имају: мастер професор језика и књижев-
ности (одговарајући студијски програм или главни пред-
мет/профил), односно мастер филолог (одговарајући 
студијски програм или главни предмет/профил), однос-
но професор, односно мастер учитељ, односно дипло-

мирани учитељ - мастер, односно професор разредне 
наставе, мастер професор или професор у предметној 
настави и наставник у предметној настави са положеним 
испитом Б2.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

на одређено време, до повратка 
запослене с породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: високо образовање економске струке, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
односно специјалистичким струковним студијама, по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

Чистачица
на одређено време, до повратка 

запослене са боловања
УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Општи услови за све кандидате: 1. држављан-
ство Републике Србије; 2. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 3. одговарајуће 
образовање, стручна спрема у складу са чл. 139, 140 и чл. 
142 Закона о основама система образовања и васпитања, 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и 
16/2020 (за тачку 1-3), као и Правилником о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Душан Јерковић Уча“ 
Шимановци (тачке 4 и 5); 4. да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да поднесу: кратку биографију; попуњен форму-
лар за пријем у радни однос у установи образовања и вас-
питања доступан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; доказ да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење да лице није кажњавано 
или осуђивано (из МУП-а или ПУ), не старије од 6 месеци; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика 
(диплома издата на српском језику, која је приложена као 
доказ о завршеној одговарајућој стучној спреми, сматра се 
доказом о знању српског језика). Кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови“, лично или на адресу: 
Основна школа „Душан Јерковић Уча“, Шимановци, Трг 
Светог Николаја 18, са назнаком „Пријава на конкурс“. 
Телефон за информације: 022/480-235. Одлуку о о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима у Националну службу за запошља-
вање у Сремској Митровици. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата ће 
бити донета у законском року.

ДЕЧИЈА УСТАНОВА
 „ДЕЧИЈА РАДОСТ“

22406 Ириг, Змај Јовина 61
тел. 022/461-322
www.vrtic-irig.rs

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020): 
има одговорајуће високо образовање прописано 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); да има психич-

ку, физичку и здраствену способност за рад са децом; да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита;за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
васпитно-образовни рад (доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику 
на коме се обавља васпитно образовни рад - доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе); одговарајуће високо образо-
вање за васпитача или стручног сарадника стечено: на сту-
дијама 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, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука. Лице из ове тачке мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Изузетно, дужност директора 
може да обавља и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем за васпитача 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 ст. 1 и 2 овог закона за васпитача или стручног 
сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање 8 година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања. Дужност директора предшколске 
установе може да обавља лице које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 овог закона за васпитача, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
10 година рада у предшколској установи на пословима вас-
питања и образовања након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Кандидат треба да има положен испит за директо-
ра (лиценца за директора). Изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност. Директор се 
бира на период од 4 године.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар треба да доста-
ви: биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
прегледом програма рада установе; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; овере-
ну фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу; 
доказ о обуци и положеном испиту за директора устано-
ве (оригинал или оверена копија) - пријава која не садр-
жи доказ о положеној обуци и испиту за директора неће 
се сматрати непотпуном, те ће изабрани кандидат бити у 
обавези да положи испит за директора у законском року; 
доказ о знању српског језика (достављају само кандида-
ти који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику, у том случају кандидат доставља писани доказ да 
је положио српски језик по програму високошколске уста-
нове, оригинал или оверену фотокопију); доказ о радном 
стажу - најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, сходно чл. 140 став 1 и 2 и најмање 10 годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, сходно члану 
140 став 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 
10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020); доказ да није осуђи-
ван, у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3) Зако-
на (уверење о некажњавању из МУП-а, не старије од шест 
месеци); доказ да се против кандидата не води истрага и да 
нису покренуте истражне радње код надлежног суда (уве-
рење о некажњавању, не старије од шест месеци); доказ 
да није осуђиван за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (уверење о некажњавању из привредног суда, не 
старије од шест месеци); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ 
да има психичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења 
уговора о раду (оригинал или оверена фотокопија лекар-
ског уверења које издаје надлежна здраствена установа, 

Наука и образовање
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не старије од 6 месеци); доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата - извештај просветног 
саветника (ако поседује кандидат доставља оверену фото-
копју). Уколико се на конкурс пријављује лице које је прет-
ходно обављало дужност директора предшколске уста-
нове, дужно је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора предшколске установе и оцену спољашњег вред-
новања (оверена фотокопија). Кандидат који се пријављује 
за радно место директора попуњава пријавни формулар 
(образац на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља установи. Пријава на конкурс обавезно садржи 
податке о кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, 
контакт телефон). Пријава са поднетом документацијом 
подноси се лично или поштом, препорученом пошиљком у 
затвореној коверти, са назнаком: Конкурс за директора ДУ 
„Дечија радост“, Ириг, на адресу: ДУ „Дечија радост“, Змај 
Јовина 61, 22406 Ириг. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у раз-
матрање. Ближа обавештења се могу добити сваког рад-
ног дана код секретара школе, у периоду од 08.00 до 14.00 
часова, на бројеве телефона: 022/461-322.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да има средње образовање у трајању од две године, други 
степен стручне спреме, изузетно основно образовање сте-
чено до дана ступања на снагу Уредбе о Каталогу радних 
места у јавним службама и другим организацијама у јавном 
сектору, до 08. септембра 2017. године; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије.

Кувар
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да има средње образовање у трајању од три године, трећи 
степен стручне спреме - смер за кувара; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије.

Портир/чувар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1) да има средње образовање у трајању од три године, 
трећи степен стручне спреме или основно образовање; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије.

Спремачица
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1) да има завршену основну школу; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз одштампан формулар потребно је приложити: 
радну и личну биографију са адресом и контакт телефо-
ном - CV; оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; уверење о некажњавању из МУП-а, не старије 
од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом прибавља се пре закључивања уговора о 
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Пријаве се 
подносе на адресу: ПУ „Бошко Буха“, Инђија, Душана Јер-
ковића 17а, са назнаком „Пријава на конкурс“. Информа-
ције о конкурсу могу се добити у предшколској установи и 
на телефон: 022/560-614, радним даном од 07.00 до 14.00 
часова. Напомена: изабрани кандидат је дужан да пре 
закључивања уговора о раду достави лекарско уверење о 
здравственој способности. Непотпуне, неуредне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Службеник за јавне набавке

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1) да има 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, правне струке; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) знање рада 
на рачунару; 6) положен стручни испит за службеника за 
јавне набавке - уколико је положен испит за службеника 
за јавне набавке; 7) најмање три године радног искуства.

Економ

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да има средње образовање у трајању од четири године, 
четврти степен образовања; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз одштампани формулар потребно је приложити: 
радну и личну биографију са адресом и контакт телефо-
ном - CV; оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; уверење о некажњавању из МУП-а, не старије 
од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству; уверење, сертификат, потврда о стеченом 
знању рада на рачунару или навођење у радној биогра-
фији која информатичка знања поседује кандидат; оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за службеника 
за јавне набавке, уколико је кандидат положио наведени 
испит; доказ о радном искуству - потврда послодавца, уго-
вор о раду и други докази у којима је наведено време про-
ведено на раду и послови које је кандидат обављао; извод 
из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом при-
бавља се пре закључивања уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“ НСЗ. Пријаве се подносе на адресу: 
ПУ „Бошко Буха“ Инђија, Душана Јерковића 17а, са назна-
ком „Пријава на конкурс”. Информације о конкурсу могу се 
добити у предшколској установи и на телефон: 022/560-
614, радним даном од 07.00 до 14.00 часова. Напомена: 
изабрани кандидат је дужан да пре закључивања уговора 
о раду достави лекарско уверење о здравственој способ-
ности. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Васпитач
19 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да има одговарајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, мастер струковне студије) и специја-
листичке струковне студије по прописима који су уређи-
вали високо образовање у периоду од 10.09.2005. год. до 
07.10.2017. године, односно на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), студије у трајању од 
три године или више образовање - васпитач; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; 6) доз-
вола за рад (лиценца) -уколико је поседује кандидат.

Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да има средње образовање -медицинска сестра - васпитач, 
односно више образовање или одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), на којима је оспособљен за рад са 
децом јасленог узраста - васпитач; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; 6) доз-
вола за рад (лиценца) - уколико је поседује кандидат. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
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развоја. Уз одштампани формулар потребно је приложити: 
радну и личну биографију са адресом и контакт телефо-
ном - CV; оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; уверење о некажњавању из МУП-а, не старије 
од 6 месеци од дана објављивања конкурса; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству; доказ о о 
знању српског језика на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад (кандидат који није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику, потребно је да достави уверење 
да је положио испит из српског језика са методиком, по 
програму одговарајуће високошколске установе); оверену 
фотокопију дозволе за рад - лиценцу, уколико је кандидат 
поседује; извод из матичне књиге рођених. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом прибавља се пре закључивања уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Пријаве се подносе 
на адресу: ПУ „Бошко Буха“ Инђија, Душана Јерковића 17а, 
са назнаком „Пријава на конкурс“. Информације о конкур-
су могу се добити у предшколској установи и на телефон: 
022/560-614, радним даном од 07.00 до 14.00 часова. Напо-
мена: изабрани кандидат је дужан да пре закључивања 
уговора о раду достави лекарско уверење о здравстве-
ној способности. Непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Васпитач
на одређено време преко 60 дана, 

ради замене одсутне запослене која је 
именована за директора предшколске 

установе 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да има одговарајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, мастер струковне студије) и специја-
листичке струковне студије по прописима који су уређи-
вали високо образовање у периоду од 10.09.2005. год. до 
07.10.2017. године, односно на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), студије у трајању од 
три године или више образовање - васпитач; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; 6) доз-
вола за рад (лиценца) -уколико је поседује кандидат.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз одштампани формулар потребно је приложити: 
радну и личну биографију са адресом и контакт телефо-
ном - CV; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; уверење о некажњавању из МУП-а, не старије од 6 
месеци од дана објављивања конкурса; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству; доказ о о знању 
српског језика на коме се остварује васпитно-образовни 
рад (кандидат који није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику, потребно је да достави уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком, по програ-
му одговарајуће високошколске установе); оверену фото-
копију дозволе за рад - лиценцу, уколико је кандидат посе-
дује; извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом прибавља се пре закључивања уговора о раду. Рок 
за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Пријаве се 
подносе на адресу: ПУ „Бошко Буха” Инђија, Душана Јер-
ковића 17а, са назнаком „Пријава на конкурс“. Информа-
ције о конкурсу могу се добити у предшколској установи и 
на телефон: 022/560-614, радним даном од 07.00 до 14.00 
часова. Напомена: изабрани кандидат је дужан да пре 
закључивања уговора о раду достави лекарско уверење о 
здравственој способности. Непотпуне, неуредне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

Васпитач
на одређено време преко 60 дана, 

ради замене одсутне запослене која 
је распоређена на друге послове, до 

31.08.2021. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да има одговарајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, мастер струковне студије) и специја-
листичке струковне студије по прописима који су уређи-
вали високо образовање у периоду од 10.09.2005. год. до 
07.10.2017. године, односно на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), студије у трајању од 
три године или више образовање - васпитач; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; 6) доз-
вола за рад (лиценца) -уколико је поседује кандидат.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз одштампани формулар потребно је приложити: 
радну и личну биографију са адресом и контакт телефо-
ном - CV; оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; уверење о некажњавању из МУП-а, не старије 
од 6 месеци од дана објављивања конкурса; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству; доказ о о 
знању српског језика на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад (кандидат који није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику, потребно је да достави уверење 
да је положио испит из српског језика са методиком, по 
програму одговарајуће високошколске установе); оверену 
фотокопију дозволе за рад - лиценцу, уколико је кандидат 
поседује; извод из матичне књиге рођених. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом прибавља се пре закључивања уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Пријаве се подносе 
на адресу: ПУ „Бошко Буха” Инђија, Душана Јерковића 17а, 
са назнаком „Пријава на конкурс”. Информације о конкур-
су могу се добити у предшколској установи и на телефон: 
022/560-614, радним даном од 07.00 до 14.00 часова. Напо-
мена: изабрани кандидат је дужан да пре закључивања 
уговора о раду достави лекарско уверење о здравстве-
ној способности. Непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ШАБАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СЛАВА КОВИЋ“

15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: васпитач може да буде лице које испуњава усло-
ве прописане чл. 139, 140 и 144 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно лице које има: високо 
образовање на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или више обра-
зовање, VI степен стручне спреме; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик на којем остварује васпитно-об-
разовни рад, да има дозволу за рад/лиценцу.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и уз одштампан пријавни форму-
лар треба да приложи: 1. доказ да поседује одговарајуће 
образовање (оригинал или оверену фотокопију дипломе), 
2. доказ о знању српског језика (достављају само кандида-
ти који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику, у том случају кандидат доставља писани доказ да је 
положио српски језик по програму високошколске установе 
- оригинал или оверену фотокопију), 3. доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (уверење/потврда из МУП-а, не ста-
рије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија), 4. 
доказ да је држављанин Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од шест месеци), 5. доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења 
уговора о раду (оригинал или оверена фотокопија), 6. доз-
вола за рад лиценца (оригинал или оверена фотокопија). 
Пријава на конкурс обавезно треба садржи податке о кан-
дидату (име, презиме, адреса пребивалишта, односно бора-
вишта, контакт телефон и адреса електронске поште ако је 
кандидат поседује). Пријава са потребном документацијом 
подноси се у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за 
васпитача“. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана његовог објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање. Документација се 
може доставити лично или поштом на горенаведену адре-
су. Предшколска установа нема обавезу да пријављеном 
кандидату враћа документацију. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату ПУ „Слава Ковић“, на број теле-
фона: 015/7786-881.

Помоћни радник

УСЛОВИ: Помоћни радник може да буде лице које испуња-
ва услове прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно лице које има: основно 
образовање; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на 
којем остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и уз одштампан пријавни форму-
лар треба да приложи: 1. доказ да поседује одговарајуће 
образовање (оригинал или оверену фотокопију дипломе), 
2. доказ о знању српског језика (достављају само кандида-
ти који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику, у том случају кандидат доставља писани доказ да је 
положио српски језик по програму високошколске установе 
- оригинал или оверену фотокопију), 3. доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (уверење/потврда из МУП-а, не ста-
рије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија), 4. 
доказ да је држављанин Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од шест месеци), 5. доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закљу-
чења уговора о раду (оригинал или оверена фотокопија). 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату 
(име, презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, 
контакт телефон и адреса електронске поште ако је кан-
дидат поседује). Пријава са потребном документацијом 
подноси се у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за 
помоћног радника“. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
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дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање. Документација се 
може доставити лично или поштом на горенаведену адре-
су. Предшколска установа нема обавезу да пријављеном 
кандидату враћа документацију. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату ПУ „Слава Ковић“, на број теле-
фона: 015/7786-881.

Секретар
УСЛОВИ: секретар установе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чл. 132, 139 и 140 став 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, односно 
лице које има: одговарајуће високо образовање из области 
правних наука у складу са чланом 140 став 1 Закона, однос-
но образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), по прописима који уређују високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године, или високо 
образовање на основим студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
држављанство Републике Србије, да зна српски језик на 
којем остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на радно место 
секретара на неодређено време попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампан 
пријавни формулар треба да приложи: 1. доказ да поседује 
одговарајуће образовање (оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе), 2. доказ о знању српског језика (достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику, у том случају кандидат доставља писани 
доказ да је положио српски језик по програму високошкол-
ске установе, оригинал или оверену фотокопију), 3. доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискиминаторно понашање (уверење/потврда из 
МУП-а, не старије од шест месеци, оригинал или оверена 
фотокопија), 4. доказ да је држављанин Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест 
месеци), 5. доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима доставља канди-
дат пре закључења уговора о раду (оригинал или оверена 
фотокопија). Пријава на конкурс обавезно садржи податке 
о кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, односно 
боравишта, контакт телефон и адреса електронске поште 
ако је кандидат поседује). Пријава са потребном докумен-
тацијом подноси се у затвореној коверти са назнаком „Кон-
курс за секретара“. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање. Документација се 
може доставити лично или поштом на горенаведену адре-
су. Предшколска установа нема обавезу да пријављеном 
кандидату враћа документацију. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату ПУ „Слава Ковић“, на број теле-
фона: 015/7786-881.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице које има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 
и 6/2020) - наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне струдије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајуће предмете, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из подтачке 2 овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи.

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

Наставник математике
са 90% радног времена, за рад у 

издвојеном одељењу у Петловачи
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице које има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 
и 6/2020) - наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне струдије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајуће предмете, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из 
подтачке 2 овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђивано за кривична дела из члана 139 
став 1. тачка 3. Закона; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању; доказ да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 

одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (не старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије; доказ о знању српс-
ког језика (односи се на кандидате који нису образовање 
стекли на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве се 
подносе у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити лично или поштом на горе наведену 
адресу.

УЖИЦЕ

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА

ЗАПАДНА СРБИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 031/510-169

Наставник у звање професора 
струковних студија за уже научне, 

односно стручне области Туризам и 
Геонауке

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кан-
дидат мора да испуњава следеће обавезне услове: завр-
шене академске студије трећег степена - научни назив 
доктора наука из научне, односно стручне области за коју 
се бира у звање, који је стечен на акредитованом факул-
тету и акредитованом студијском програму у Републици 
Србији или у иностранству (диплома призната у складу 
са Законом о високом образовању) или стечено научно 
звање доктора наука (VIII степен) из одговарајуће нау-
чне - стручне области по пропису који је уређивао висо-
ко образовање пре 10.09.2005. године научне односно 
стручне радове објављене у научним часописима или 
зборницима, са рацензијама, способност за наставни рад. 
Допунски услови за избор у звање професора струковних 
студија су: ако је кандидат лице које је раније обавља-
ло наставни рад, позитивна оцена укупног досадашњег 
наставног, односно педагошког рада; позитивна оцена 
доприноса развоју наставе и других делатности Акаде-
мије, утврђена према одредбама овог Правилника; посе-
довање најмање пет референци из научне, односно стру-
чне области за коју се бира, између следећих референци: 
научни/стручни радови објављени у међународним или 
домаћим научним часописима или зборницима са науч-
них/стручних/скупова; објављен уџбеник, практикум, при-
ручник, збирка задатака, монографија, из научне-стручне 
области за коју се бира; студије и пројекти (оригинално 
стручно остварење или руковођење или учешће у пројек-
ту); учествовање или вођење посебних стручних курсе-
ва, семинара или радионица у земљи и иностранству; 
рецензирање научних и стручних радова публикованих у 
међународним, односно домаћим научним, референтним 
часописима или зборницима са научних, односно струч-
них скупова из научне, односно стручне области за коју 
се бира. Уз пријаву на конкурс, као доказе о испуњавању 
услова, кандидат је дужан да достави следећу докумен-
тацију: 1. радну биографију (у штампаној и електронској 
верзији у Word-у) која треба да садржи следеће податке: 
лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан, 
месец и година, место рођења, општина); држављанству, 
телефон и мејл; о постигнутим степенима образовања; 
податке о истраживачком, стручном и професионалном 
доприносу; податке о доприносу наставној делатности; 
податке о доприносу стручној, академској и широј зајед-
ници; податке о сарадњи са другим високошколским, 
односно научно-истраживачким институцијама у земљи и 
иностранству; друге податке за које кандидат сматра да 
су битни; 2. доказе: потврда установе или друге органи-
зације о радном искуству; извод из матичне књиге рође-
них, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
ступањем у брак променио личне податке), уверење о 
држављанству РС, све у овереној фотокопији; дипло-
му или решење о нострификацији дипломе стечене у 
иностранству, у овереној фотокопији (ако кандидату до 
тренутка подношења пријаве није издата диплома, подно-
си се уверење о завршетку студија у овереној фотокопији, 
осим за нострификацију дипломе); доказе о изборима у 
наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у 
наставно и научно звање на другој установи; сертифика-
те, потврде, уверења и друге исправе издате од научних, 
стручних и других надлежних организација, организато-
ра научних и стручних скупова, организатора пројеката, 
научних и стручних часописа, високошколских установа за 

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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сваки податак наведен у пријави који се односи на истра-
живачки, стручни и професионални допринос; допринос 
наставној делатности; допринос стручној, академској и 
широј заједници и сарадњу са другим високошколским, 
односно научно-истраживачким институцијама у земљи 
и иностранству; друге доказе за које учесник конкурса 
сматра да су битни; доказе о неосуђиваности за кривична 
дела утврђена Законом и Статутом. За комплетност доку-
ментације коју подноси на конкурс одговоран је учесник 
конкурса. Пријаве се подносе Академији струковних сту-
дија Западна Србија, на адресу Трг Светог Саве 34, 31000 
Ужице, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање 
кандидата по конкурсу је 8 дана од дана објављивања у 
јавном гласилу, односно интернет страници Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу: Марина Шумаревић, телефон: 
031/510-169.

Сарадник у звању сарадника у настави 
за ужу научну област Рачунарско 

инжењерство и информатика
на одређено време за школску 2020/21. 

годину 

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кан-
дидат мора да испуњава следеће обавезне услове: завр-
шене основне студије на акредитованој високошколској 
установи и акредитованом студијском програму са про-
сечном оценом најмање 8 у одговарајућој научној-струч-
ној области за коју се бира; студент на мастер академским 
студијама, или мастер струковним студијама, или специја-
листичким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама у научној или стручној области за 
коју се бира. Допунски услови за избор у звање сарадника 
у настави: ако је кандидат лице које је раније обавља-
ло наставни рад, позитивна оцена укупног досадашњег 
наставног, односно педагошког рада; позитивна оцена 
доприноса развоју наставе и других делатности Акаде-
мије. Уз пријаву на конкурс, као доказе о испуњавању 
услова, кандидат је дужан да достави следећу докумен-
тацију: 1. радну биографију (у штампаној и електронској 
верзији на CD-у у Word формату) која треба да садржи 
следеће податке: лични подаци: име и презиме; подаци 
о рођењу (дан, месец и година, место рођења, општина), 
држављанству, телефон и мејл; о постигнутим степенима 
образовања; податке о истраживачком, стручном и про-
фесионалном доприносу; податке о доприносу наставној 
делатности; податке о доприносу стручној, академској и 
широј заједници; податке о сарадњи са другим високош-
колским, односно научно-истраживачким институцијама 
у земљи и иностранству; друге податке за које канди-
дат сматра да су битни; 2. доказе: потврда установе или 
друге организације о радном искуству; извод из матичне 
књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат ступањем у брак променио личне податке), 
уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији; 
диплому или решење о нострификацији дипломе стечене 
у иностранству, у овереној фотокопији. Ако кандидату до 
тренутка подношења пријаве није издата диплома, под-
носи се уверење о завршетку студија у овереној фотоко-
пији, осим за нострификацију дипломе; доказе о изборима 
у наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у 
наставно и научно звање на другој установи; сертифика-
те, потврде, уверења и друге исправе издате од научних, 
стручних и других надлежних организација, организато-
ра научних и стручних скупова, организатора пројеката, 
научних и стручних часописа, високошколских установа за 
сваки податак наведен у пријави који се односи на истра-
живачки, стручни и професионални допринос; допринос 
наставној делатности; допринос стручној, академској и 
широј заједници и сарадњу са другим високошколским, 
односно научно-истраживачким институцијама у земљи 
и иностранству; друге доказе за које учесник конкурса 
сматра да су битни; доказе о неосуђиваности за кривична 
дела утврђена Законом и Статутом. За комплетност доку-
ментације коју подноси на конкурс одговоран је учесник 
конкурса. Пријаве се подносе Академији струковних сту-
дија Западна Србија, на адресу Трг Светог Саве 34, 31000 
Ужице, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање 
кандидата по конкурсу је 8 дана од дана објављивања у 
јавном гласилу, односно интернет страници Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу: Марина Шумаревић, телефон: 
031/510-169.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„АРИЉЕ“

31230 Ариље, Милована Глишића 34
тел. 031/3891-888

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије или специја-
листичке академске студије) или на основним студија-
ма 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 и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик на којем остварује 
васпитно- образовни рад. Кандидати су дужни да попуне 
формулар за пријаву на конкурс који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз одштампан образац пријавног форму-
лара, кандидати достављају доказ о испуњености услова 
у погледу стеченог образовања (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија) и уверење о неосуђиваности (оригинал или оверена 
фотокопија уверења о неосуђиваности). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Предшколска 
установа „Ариље“, Милоша Глишића 34, 31230 Ариље, са 
назнаком: „Пријава на конкурс“ или предати лично. Ближа 
обавештења се могу добити у установи и путем телефона: 
031/3891-888. Напомена: уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом изабрани канди-
дат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ о позна-
вању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад 
кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику.

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ АХИЛИЈЕ“

31230 Ариље, Војводе Мишића 40
тел. 031/3891-338

Стручни сарадник - психолог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег обра-
зовања, односно врста и степен стручне спреме у складу 
са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019 и 6/2020), члана 6 став 1 тачка 2 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији број 110-00-
00236/2013-02 од 22. августа 2013. године и члана 3 став 
1 тачка 2 Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 
5/2011, 8/2011 и 9/2013); поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; поседовање 

држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; изврше-
на психолошка процена способности за рад са децом и уче-
ницима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Благовременом пријавом сматра се пријава која је непо-
средно предата школи пре истека рока утврђеног у конкур-
су или је пре истека тог рока предата пошти у облику пре-
поручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу 
или на дан државног празника, рок истиче истеком првог 
наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице МПНТР-а, кратку 
биографију (CV), доказ о одговарајућем образовању (ове-
рену фотокопију дипломе или уверење о стеченом образо-
вању), доказ (уверење) о неосуђиваности из казнене еви-
денције МУП-а РС (оригинал, не старији од 6 месеци), доказ 
о држављанству (уверење о држављанству да није старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену копију), извод из мати-
чне књиге рођених да није старији од 6 месеци, оригинал 
или оверену фотокопију), доказ о знању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). У поступку одлучивања о избору канди-
дата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Психолошку процену способ-
ности врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Решење о избору 
кандидата доноси конкурсна комисија у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима, а након 
добијања резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности (лекарско уверење, не старије 
од 6 месеци) доставља кандидат који буде изабран, непо-
средно пре закључења уговора о раду. Пријаву на конкурс 
са потребном документацијом, актуелним бројем фиксног 
или мобилног телефона и тачном адресом пребивалишта 
треба доставити у затвореној коверти са назнаком: „Прија-
ва на конкурс, за конкурсну комисију“ лично или послати 
препорученом поштом на адресу: Средња школа „Свети 
Ахилије“ Ариље, Војводе Мишића 40, 31230 Ариље. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити преко телефона: 
031/3891-338.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 11.11.2020. 
године, исправља се у делу: избор наставника у звању 
доцента за научну област Педагошке и андрагошке 
науке, тако што уместо: ужа научна област Методика 
наставе ликовне културе и ликовног васпитања, треба 
да стоји: ужа научна област Методика наставе ликовне 
културе; и за избор асистента за научну област Психо-
лошке науке речи, уместо: ужа научна област Психоло-
гија, треба да стоји: ужа научна област Општа психоло-
гија. Остали услови конкурса остају непромењени.

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА

„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“
31230 Ариље, Браће Михаиловића 8

тел. 031/891-953

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 44,44% 
радног времена

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајућу врсту и 
степен стручне спреме у складу са чл. 140 и 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и чланом 3 став 1 тач-
ка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да у складу са 
чланом 142 Закона има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике Србије и да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Уз одштампан и попуњен образац пријавног 
формулара и потписану пријаву са радном биографијом, 
у којој је потребно навести да ли и које програме зна да 
ради на рачунару, кандидат доставља: доказ о испуње-
ности услова у погледу стручне спреме (оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе), доказ да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања; уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци од објављивања огласа); извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци) и уверење или потврду 
о неосуђиваности које издаје Министарство унутрашњих 
послова (не старије од 6 месеци). Потребно је да канди-
дат у пријави наведе да ли конкурише на место наставника 
математике са пуним или непуним радним временом. Обра-
зац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете науке и технолошког развоја у делу 
Ново на сајту, на адреси http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу школе. Непотпуне, неуредне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. 

Наставник немачког језика
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајућу врсту и 
степен стручне спреме у складу са чл. 140 и 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и чланом 3 став 1 тач-
ка 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), да у складу са 
чланом 142 Закона има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела наведе-
на у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије и да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз одштампан и попуњен образац 
пријавног формулара и потписану пријаву са радном био-
графијом, у којој је потребно навести да ли и које програме 
зна да ради на рачунару, кандидати достављају: доказ о 
испуњености услова у погледу стручне спреме (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе), доказ да имају образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци) и уверење или потврду о неосуђиваности (не 
старије од 6 месеци). Образац пријавног формулара канди-
дати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, у делу Ново на сајту, на адреси: http: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ВРАЊЕ

СТРУЧНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
Бујановац, Карађорђа Петровића 240

тел. 017/651-057, 017/653-663

Наставник правне групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 50% 
радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Економија, право и администрација („Про-
светни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019, 
9/2019 и 2/2020), као и остали услови предвиђени Зако-
ном о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019 
и 6/2020); да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање и да има 
држављанство Републике Србије.

Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверену фотокопију), фотокопију 
личне карте, личну и радну биографију CV (са контакт 
телефоном, имејлом и адресом становања), оригинал 
или оверену фотокопију уверења о некажњавању из 
казнене евиденције МУП-а, уверење основног суда да 
није подигнута оптужница или покренута истрага. Коми-
сија ће извршити ужи избор кандидата, које ће упути-
ти на претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака, у року од 8 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава. О датуму обављања психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима кандида-
ти ће бити благовремено обавештени од стране школе. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима изабрани кан-
дидат доставља пре закључена уговора о раду. Пријаве 
доставити на адресу школе, Карађорђа Петровића 240, 
17520 Бујановац, у року од 8 дана од објављивања огла-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

17510 Владичин Хан
Боре Станковића 40

тел. 017/474-808

Чистачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2020/21. године, односно до 31.08.2021. 
године

УСЛОВИ: За радно место чистачице: кандидат, поред 
општих услова за заснивање радног односа прописаних 
чланом 24 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-аутентично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове прописане чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
88/17, 27/18-други закони, 10/19 и 6/20), односно: да има 
стечено основно образовање (први степен стручне спреме); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита;за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 

изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

За радно место педагошког асистента: кандидат, 
поред општих услова за заснивање радног односа пропи-
саних чланом 24 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-аутентично тумачење), треба да испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/17, 27/18-други закони и 10/19), односно: да има 
стечено средње образовање (IV степен стручне спреме) и 
да поседује уверење о савладаном програму обуке за педа-
гошког асистента (уводни модул), у складу са Правилником 
о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Служ-
бени гласник РС“, број 87/19); 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

Уз пријаву на конкурс и попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, канди-
дати су дужни да доставе, у оригиналу или у овереном 
препису или овереној фотокопији, следећу докумен-
тацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, сведочанство о завр-
шеном основном образовању за радно место чистачи-
це, односно сведочанство о завршеном средњем обра-
зовању за радно место педагошког асистента, уверење 
о савладаном програму обуке за педагошког асистента 
(уводни модул) - за радно место педагошког асистента, 
уверење из казнене евиденције МУП-а 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 дискриминатор-
но понашање, не старије од 6 месеци дана у односу на 
дан истека конкурса; доказ о знању српског језика, осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику или су положили испит из српског језика по 
програму одговарајуће школске установе. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Србије, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Конкурс спроводи комисија коју именује дирек-
тор у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана од дана 
истека рока за подношење пријава упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија 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. Лице које 
буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети 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 истеком првог наредног 
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радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
у прилогу садржи попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС и све прилоге којима кандидат 
доказује да испуњава услове за избор у складу са зако-
ном и овим конкурсом. Пријаве се подносе на адресу (са 
назнаком „За конкурс“): Основна школа „Бранко Радиче-
вић“ Владичин Хан, Боре Станковића 40, 17510 Влади-
чин Хан. Контакт телефон: 017/474-808.

ВРШАЦ

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ 
26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79

тел. 013/2891-130

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 
- даље: Закон) и важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 11/2016,2/2017, 3/2017 и 13/2018), и то: 
да има високо образовање стечено на студијама другог 
степена - мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије; високо образо-
вање стечено 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; високо 
образовање стечено на основним академским студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, са звањем дипломираног економисте; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће; за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није утврђено 
дискриминаторно понашање, у смислу члана 139 став 1 
тачка 3 Закона; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована решењем директора. 

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на пријавном формулару 
који се преузима са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који 
се доставља потребна документација, односно докази о 
испуњености услова за избор кандидата, и то: доказ о 
стеченом одговарајућем образовању (оверена фотоко-
пија дипломе, да није старије од шест месеци); биогра-
фија (CV); доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (потврда, уверење или дру-
ги документ, да није старије од шест месеци); доказ да 
кандидат има држављанство Републике Србије (уверење 
да није старије од шест месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (уверење да није старије од шест месеци); 
доказ о познавању српског језика, као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - доставља само 
кандидат који није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика положен 
по програму одговарајуће високошколске установе). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
(лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања 
о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима. Психо-
лошку процену способности врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. По завршетку конкурса примљена докумен-
тација се не враћа кандидатима. Благовременом прија-
вом сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у 
конкурсу, и то у року од 8 дана од објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“, као и пријава која је предата 
препорученом поштом, у ком случају се као дан прије-
ма рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а када 
последњи дан за подношење пријаве пада у недељу 
или дане државног празника, рок за пријаву помера се 
за следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра 

пријава која у прилогу садржи документа којима канди-
дат доказује да испуњава услове за избор у складу са 
Законом и овим конкурсом. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се 
може поднети у просторијама школе или предати пре-
порученом поштом на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“, Жарка 
Зрењанина 79, 26333 Павлиш, са назнаком „За конкурсну 
комисију“ и назначити за које радно место се конкурише. 
Информације о конкурсу могу се добити телефоном на 
број: 013/2891-130.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

19000 Зајечар, Доситејева 4

Наставник информатике и рачунарства
са 25% норме, 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 за радно место 
наставника треба да испуњава услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/2020): 
а) има одговарајуће образовање (у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 
тачка 1) подтачка (2) члана 140 мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; г) има држављанство Републике 
Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном; оригинал или оверену фото-копију дипломе о 
стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фото-ко-
пију уверења о држављанству Републике Србије; ориги-
нал или оверену фото-копију извода из матичне књиге 
рођених; доказ о неосуђиваности за наведена кривична 
дела надлежне полицијске управе. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет странице 
Министарства просвете, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, достављају 
школи. Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребном докумен-
тацијом и одштампаним пријавним формуларом слати на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Оглас објављен дана 04.11.2020. године, у публи-
кацији „Послови“ број 906, поништава се за радно 
место: наставник српског језика, на одређено вре-
ме ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 44,44% радног времена.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“
19214 Рготина, Светосавска 2

Оглас објављен дана 04.11.2020. године, у публи-
кацији „Послови“ број 906, поништава се у целости.

ПУ „НАША РАДОСТ“
19370 Бољевац, Солунских бораца 4

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидати треба: да испуњавају услове из чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20); да имају одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140 и чл. 141 ст. 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20); да поседују дозволу за 
рад - лиценцу у складу са чл. 144 ст. 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20). Уз пријаву кандидат подноси: 
оверену копију дипломе о завршеној школи за васпитаче; 
уверење из казнене евиденције полицијске управе да није 
правоснажно осуђен за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца или за кривично дело насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, и да за њега није, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, утврђено дискриминаторно пона-
шање; оверену копију дозволе за рад - лиценце; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
се подносе ПУ „Наша радост“, 19370 Бољевац, Солунских 
бораца 4.

ОШ „ЉУБА НЕШИЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 2

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-
др.закони, 10/2019 и 6/2020 - даље: Закон) и важећим 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017), и то: да има високо образовање стечено 
на студијама другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије, и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, као и високо 
образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за кога није 
утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139 
став 1 тачка 3) Закона; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик, на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља 

Наука и образовање
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потребна документација, односно докази о испуњености 
услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС, не старији од 30 дана); доказ да кандидат 
има држављанство Републике Србије (уверење, не старије 
од шест месеци); доказ о познавању српског језика, као 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - дос-
тавља само кандидат који није стекао образовање на српс-
ком језику (потврда, уверење или други документ којим се 
доказује да је испит из српског језика положен по програму 
одговарајуће високошколске установе). Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности (лекарско уве-
рење) доставља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Осим наведеног, кандидати достављају и 
остала документа од значаја за одлучивање, и то извод из 
матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном важношћу 
- фотокопија или оригинал) и краћу радну биографију. По 
завршетку конкурса примљена документација се не враћа 
кандидатима. Благовременом пријавом сматра се пријава 
која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и пријава 
која је предата препорученом поштом, у ком случају се као 
дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а 
када последњи дан за подношење пријаве пада у недељу 
или дане државног празника, рок за пријаву помера се 
за следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра 
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове за избор у складу са законом 
и овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријава се може поднети у 
просторијама школе или предати препорученом поштом на 
адресу: ОШ „Љуба Нешић“, Доситејева 2, 19000 Зајечар, са 
назнаком „За конкурсну комисију“. Информације о конкурсу 
могу се добити телефоном на број: 019/442-416.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“

19233 Подгорац, Подгорац бб

Помоћни радник - чистачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајућу здравствену способност, држављанство 
Републике Србије, I степен стручне спреме у складу са Пра-
вилником о организацији и систематизацији радних места 
у ОШ „Ђорђе Симеоновић“ Подгорац; да није осуђиван на 
безусловну казну затвора дуже од 6 месеци, да се против 
кандидата не води истрага или кривични поступак. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: 1) пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2) 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), 3) извод из матичне књиге рођених; 3) оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о одговарајућем 
образовању; 4) уверење из казнене евиденције да лице 
није осуђивано (уверење МУП-а). Одлуку о избору канди-
дата конкурсна комисија ће донети у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве треба 
послати на адресу: ОШ „Ђорђе Симеоновић“ 19233 Подго-
рац, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на бројеве телефона: 030/2460-294, 
060/460-2905 или на имејл школе: ospod@ptt.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“

19233 Подгорац, Подгорац бб

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава 
и услове у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 
10/19 и 6/20) и то: 1) да има одговарајуће образовање 
прописано законом и правилником којим се прописује сте-
пен и врста образовања наставника и стручног сарадника 
у основној школи; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену 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. Дока-
зи 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: У складу са чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтач-
ке (1) одељка „Остало“ мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Изу-
зетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
1) пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
2) уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци); 3) извод из матичне књиге рођених; 
3) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућем образовању; 4) доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику, пошто се сматра да они познају језик на којем се 
изводи образовно-васпитни рад); 5) уверење из казнене 
евиденције да лице није осуђивано (уверење МУП-а); 6) 
краћу животну и радну биографију. Лекарско уверење 
кандидат прилаже непосредно пред закључење уговора 
о раду. Одлуку о избору кандидата конкурсна комисија 
ће донети у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Пријаве треба послати на адресу: 
ОШ „Ђорђе Симеоновић“, 19233 Подгорац, са назнаком 
„За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на број: 030/2460-294, 060/460-2905 или на имејл 
школе: ospod@ptt.rs.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

23205 Бело Блато, М. Тита 28

Стручни сарадник педагог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 50% 
радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених Законом, кандидат треба да испуњава и посеб-
не услове утврђене у чл. 139, 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020), члану 6 став 1 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020), као и 
да испуњава истоветно утврђене услове у општим актима 
школе, и то: 1. да има одговарајуће високо образовање, 
те да има следећи стручни назив за занимање за радно 
место наставника енглеског језика: професор педаго-
гије; дипломирани педагог - општи смер или смер школ-
ске педагогије; дипломирани школски педагог психолог; 
дипломирани педагог; мастер педагог; дипломирани 
педагог - мастер; 2. да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија и након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 

у складу са Европским системом преноса бодова; 3. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4. да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 5. да је држављанин РС; 6. 
да зна језик на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
7. да је пунолетан; 8. да има извршену проверу посебних 
способности сходно чл. 154 ст. 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Ови услови доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да прило-
жи: 1. одштампан примерак пријавног формулара који се 
попуњава на званичној интернет страници Министарства, 
2. фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3. додатак 
дипломи или потврду високошколске установе о остваре-
ности најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са ЕСПБ, 4. уверење о држављанству; 5. извештај 
о извршеном лекарском прегледу доставља се пре закљу-
чења уговора о раду од стране изабраног кандидата; 6. 
извештај из казнене евиденције МУП-а; 7. извод из матич-
не књиге рођених; 8. кандидати са вишом стручном спре-
мом достављају потврду о заснованом радном односу на 
неодређено време и о трајању истог у другој установи. 
Докази о испуњености услова достављају се искључиво 
у папирној форми (пријаве поднете електронски неће 
се узимати у обзир). Фотокопије приложених докумена-
та морају бити оверене, а документа под тачкама 4 и 7 
не старија од шест месеци. Рок за подношење пријава са 
доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
на конкурс слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА“

23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45

Чистачица
на одређено време ради замене одсутне 

запослене 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 и 13/17 
- одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђе-
не у члану 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (даље: Закон), а то су: 1. да има одговарајуће 
образовање и то: А) први степен образовања - завршена 
основна школа, 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, 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 образовању, А) оверена фотокопија 
дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, 
3. уверење о држављанству, оригинал или оверена фото-
копија, 4. извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверена фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (за горе 
наведена дела у тачки 3) који није старији од 6 месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија, 6. доказ да је стекао обра-
зовање на српском језику (диплома/уверење издато на срп-
ском језику које 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 способ-
ност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену 
фотокопију) 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 зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
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са одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. 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 уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве 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 разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс 
је до 03.12.2020. године. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс“. У обзир ће се узети само благовре-
мене и потпуне пријаве. За све додатне информације обра-
тити се секретару школе на телефон: 023/737-08. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
23000 Зрењанин, Новосадска 2А

Наставник предметне наставе - 
наставник хирургије

са 40% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пропи-
саних 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 Зако-
на 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, мас-
тер 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, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 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 наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Здравство и социјална заштита 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 
11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20): доктор медицине, спе-
цијалиста опште хирургије или једне од хируршких грана; 
специјалиста доктор медицине, специјалиста опште хирур-
гије или једне од хируршких грана. Кандидат треба и да: 
2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4. има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Учесници конкурса треба да доставе: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs), 2. оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену 
стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће висо-
ко образовање по прописима који уређују високо образо-
вање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог 
степена. Када је образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидат доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама систе-

ма образовања и васпитања). Када је образовање стечено 
у систему војног школства, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања). Када је образовање стечено у иностранству, кан-
дидат доставља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, васпитача, однос-
но стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања); 3. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 
4. 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 обра-
зовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) - српски језик; 5. оригинал или оверена фото-
копија уверења (извода из казнене евиденције) Минис-
тарства 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 15 
дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса у 
огласним новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће 
одбачене. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на 
адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 
2А, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично или телефо-
ном на број 023/533-270 и 023/533-273. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија 
ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тра-
жене услове за пријем у радни однос, који су изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. У року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима 
које се када постане коначно оглашава на званичној интер-
нет страници Министарства надлежног за послове просве-
те. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном тер-
мину, сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће 
комисија његову пријаву одбацити.

Наставник предметне наставе - 
наставник интерне медицине

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пропи-
саних 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 васпи-
тања, односно да: 1. има одговарајуће образовање: у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања 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 одгова-
рајући предмет, односно групе предмета и студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; б) изузетно, наставник и вас-
питач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне ака-
демске, 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 стручним школама у подручју 
рада здравство и социјална заштита („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 
2/20 и 14/20): доктор медицине, специјалиста интерне 
медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста 
интерне медицине. Кандидат треба и да: 2. има психич-
ку, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да 
доставе: 1. попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs), 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о траженој врсти и степену стручне спреме. Кан-
дидат који је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 10. сеп-
тембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању првог степе-
на. Када је образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. 
јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове образовања и 
васпитања којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, васпита-
ча, односно стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања). Када је 
образовање стечено у систему војног школства, канди-
дат доставља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог обра-
зовања за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања). Када је 
образовање стечено у иностранству, кандидат доставља 
и оверену фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника (члан 143 став 3. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања); 3. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; 4. 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 устано-
ве (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; 5. 
оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из 
казнене евиденције) Министарства унутрашњих посло-
ва 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 15 дана, рачунајући од 
дана објављивања текста конкурса у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве 
се шаљу поштом или предају лично на адресу: Медицин-
ска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете доби-
ти од секретара школе, лично или телефоном на број 
023/533-270 и 023/533-273. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија 
ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тра-
жене услове за пријем у радни однос, који су изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
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пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на пси-
холошку процену способности за рад са децом и учени-
цима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе у року 
од 15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима које се када поста-
не коначно оглашава на званичној интернет страници 
Министарства надлежног за послове просвете. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“

Ново Милошево

Наставник предметне наставе - 
наставник хемије

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог, дуже од 60 дана, са 60% 

радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање, у складу са члановима 
140 и 142 Закона, као и у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС“, број 11/12....3/17) и то: 
дипломирани хемичар, професор хемије, професор хемије 
и физике, професор хемије и биологије, дипломирани 
хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истражи-
вање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани 
хемичар - смер хемијско инжењерство, професор биоло-
гије 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 про-
фесор физике - хемије мастер, дипломирани професор био-
логије - 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 профе-
сор физике и хемије, мастер професор биологије и хемије; 
мастер физикохемичар; дипломирани инжењер хемије 
аналитичког смера; мастер професор предметне наставе; 
дипломирани хемичар - инжењер за контролу квалитета 
и менаџмент животне средине. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије хемије.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, дуже од 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање, у складу са члановима 140 
и 142. Закона, као и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС“ број 11/12....3/17) и то: 
професор разредне наставе, професор педагогије са прет-
ходно 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.

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2020/2021. годину, односно до 

31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање, у складу са члановима 
140 и 142 Закона, као и у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС“ број 11/12....3/17) и то: 
средња школа, завршен програм за стручно усавршавање 
педагошких асистената.

ОСТАЛО: За сва радна места: да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 

обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - срп-
ски. У складу са чланом 142 Закона, за послове наставни-
ка предметне наставе, 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 нај-
мање шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Исто образовање кандидат 
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријемни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просве-
те. Школи се доставља следећа документација: пријавни 
формулар, оригинал или оверен препис дипломе, додатак 
дипломи; оригинал или оверен препис дипломе о заврше-
ним основним академским студијама (за послове настав-
ника хемије, уколико кандидат има звање мастера); доказ 
о завршеном програму обуке педагошких асистената (за 
послове педагошког асистента); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(на новом обрасцу издат од 01.03.2010); доказ о поседо-
вању образовања из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина (потврда/уверење високошколске устано-
ве, уверење о положеном стручном испиту - лиценци или 
уверење о положеним испитима из педагогије и психоло-
гије); доказ о знању српског језика доставља се уколико 
одговарајуће образовање није стеченом том језику (доказ 
да је лице стекло средње, више или високо образовање на 
српском језику или је положило испит из језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе); уверење МУП 
да лице није осуђивано односно извод из казнене евиден-
ције. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора. За кандидате 
који су изабрани у ужи круг врши се провера психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима од стране 
надлежне службе за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Сва приложена документа 
морају бити уредно оверена. Пријаве слати на адресу:ОШ 
„Др Ђорђе Јоановић“, Маршала Тита 1, 23273 Ново Мило-
шево. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови“.

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
23000 Зрењанин, Стражиловска бб

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

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 2 став 1 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће 
образовање и то: А) високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, 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 образо-
вањем 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 обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 најви-
ше 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 струч-
ног сарадника може да обавља лице које има дозволу за 
рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпита-
ча и стручног сарадника може да обавља: 1. приправник 
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у уста-
нови); 2. лице које испуњава услове за наставника, васпи-
тача и стручног сарадника са радним стажом стеченим ван 
установе, под условима и на начин утврђен за приправ-
нике (најдуже 2 године од дана заснивања радног одно-
са 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) профе-
сор разредне наставе; 2) професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учитељском шко-
лом; 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.

ОСТАЛО: Кандидат треба и 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидат је дужан да достави: пријавни формулар; доказ 
о одговарајућем високом образовању: оверена фотокопија 
дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања; 
уверење о држављанству - оригинал или оверена фотоко-
пија; доказ да није осуђиван (за горе наведена кривична 
дела, не старији од 6 месеци, оригинал или оверена фото-
копија; доказ да је стекао образовање на српском језику 
или је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (диплома/уверење издато 
на српском језику сматра се доказом о знању српског јези-
ка); лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал 
или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкур-
сом доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију 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 посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа 
за наставника разредне наставе у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на адресу школе: Стражиловска бб, 23000 
Зрењанин, са назнаком „За конкурс“. У обзир ће се узе-
ти само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне 
информације обратити се секретару школе, на телефон: 
023/563-840. 

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом



   |  Број 908 | 18.11.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs40 

ЕГШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе - 
рачунарство и информатика

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 10% 

радног времена
УСЛОВИ: Кандидат 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 васпи-
тања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018- 
др.закон, 10/2019 и 6/2020), односно да: 1) има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, које је 
стекао: а) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука; б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016-испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 
2/2020, 14/2020 и 15/2020): (1) професор информати-
ке, односно дипломирани информатичар; (2) професор 
математике и рачунарства; (3) професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер рачунарство 
и информатика; (4) дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; (5) дипломирани инжењер 
електротехнике, сви смерови, односно одсеци; (6) 
дипломирани инжењер електронике, сви смерови, 
односно одсеци; (7) дипломирани инжењер за инфор-
мационе системе, односно дипломирани инжењер орга-
низације за информационе системе или дипломирани 
инжењер организационих наука, одсеци за информа-
ционе системе, информационе системе и технологије; 
(8) дипломирани инжењер информатике, односно 
дипломирани инжењер рачунарства; (9) дипломира-
ни економист, смерови: кибернетско-организациони, 
економска статистика и информатика, економска ста-
тистика и кибернетика, статистика и информатика или 
статистика, информатика и квантна економија; (10) 
професор технике и информатике; (11) дипломирани 
математичар; (12) дипломирани информатичар; (13) 
дипмолирани информатичар - пословна информатика; 
(14) дипломирани информатичар - професор инфор-
матике; (14а) дипломирани инжењер организационих 
наука - одсек за управљање квалитетом; (14б) мастер 
инжењер софвера; (14в) мастер инжењер информа-
ционих технологија и система; (14г) мастер дизајнер 
медија у образовању; (14д) мастер професор предмет-
не 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 електро-
технике и рачунарства; (22) мастер инжењер инфор-
мационих технологија; (23) мастер професор технике 
и информатике; (24) мастер инжењер организационих 
наука ( студијски програм Информациони системи и 
технологије или Софтверско инжењерство и рачунар-
ске 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, поло-
жених најмање пет предмета из области рачунарства и 
информатике (од тога најмање један из области Про-
грамирање) и најмање два предмета из једне или две 
следеће области – Математика или Теоријско рачунар-
ство, што доказују потврдом издатом од стране мати-
чне високошколске установе. Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и 
информатика може да изводи и лице које је стекло ака-
демско звање мастер, а у оквиру завршених студија има 
положених најмање пет предмета из области рачунар-
ства и информатике (од тога најмање један из области 
Програмирање ) и најмање два предмета из једне или 

две следеће области - Математика или Теоријско рачу-
нарство. 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 уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, савладало програм рачунарства и информатике у 
трајању од најмање четири семестра. Уколико школа 
преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са 
лицем које испуњава услове из ст. 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 специја-
листа, ако у оквиру завршених студија имају положе-
них најмање пет предмета из области рачунарства и 
информатике (од тога најмање један из области Про-
грамирање) и најмање два предмета из једне или две 
следеће области - Математика или Теоријско рачунар-
ство. Испуњеност услова из ст. 2-5 ове тачке утврђује 
министарство надлежно за послове образовања, на 
основу наставног плана и програма студија, односно 
студијског програма.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степе-
ну стручне спреме; доказ о испуњавању услова из члана 
139 став 1 тачка 5) Закона о основама система образо-
вања и васпитања односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија); оригинал 
уверење о неосуђиваности, у складу са чланом 139 став 
1. тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања, које према подацима из казнене евиденције 
издаје полицијска управа (не старије од дана објављи-
вања конкурса); оригинал уверење о држављанству 
Републике Србије које није старије од 6 месеци. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Све фотокопије које се под-
носе уз пријаву на конкурс морају бити оверене од стра-
не јавног бележника-нотара. Рок за подношење пријаве 
са важећим, односно уредно овереним фотокопијама 
потребних докумената је 10 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве на конкурс неће бити разма-
тране. Пријаве за конкурс са документацијом доставити 
лично или путем поште на адресу: ЕГШ „Никола Тесла“ 
Зрењанин, Др Славка Жупанског 1, 23000 Зрењанин, са 
назнаком „За конкурс“.

Наставник предметне наставе - српски 
језик и књижевност

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 33,33% 

радног времена
УСЛОВИ: Кандидат 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 
(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018- др.за-
кон, 10/2019 и 6/2020), односно да: има одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања које је стекао: а) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 

стручне области или области педагошких наука; б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 и 15/2020): (1) 
професор, односно дипломирани филолог за српскохр-
ватски језик и југословенску књижевност; (2) професор 
односно дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и српскохрватски језик; (3) професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
општу књижевност; (4) професор српског језика и срп-
ске књижевности; (5) професор српскохрватског језика 
са јужнословенским језицима; (6) професор југословен-
ске књижевности и српског језика; (7) професор југосло-
венске књижевности са страним језиком; (8) професор 
српског језика и књижевности; (9) професор српске књи-
жевности и језика; (10) професор српске књижевности 
и језика са општом књижевношћу; (11) професор југо-
словенских књижевности; (12) дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик; (13) дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност; (14) дипломирани фило-
лог српског језика са јужнословенским језицима; (15) 
мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грам: Српски језик, Српски језик и књижевност; Српска 
књижевност; Српска књижевност и језик, Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу; Српска фило-
логија: српски језик и лингвистика; Српска филологија: 
српски језик и књижевност; Српски језик и примењена 
лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност; Компаративна књи-
жевност са теоријом књижевности); (16) мастер фило-
лог ( студијски програми: Српски језик; Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижев-
ношћу; Српска филологија: српски језик и лингвисти-
ка; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и 
компаративна књижевност); (17) мастер професор књи-
жевности и језика (србиста); (18) мастер професор књи-
жевности и језика - компаратиста; (19) мастер професор 
предметне наставе. Лице из тачке 1) овог члана које је 
стекло академско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским про-
грамима Српски језик и књижевност, Српска књижев-
ност и језик, Српска књижевност и језик са компаратис-
тиком, Српска филологија: српски језик и књижевност; 
Србистика.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављанство Републи-
ке Србије; зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс треба 
да доставе: попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену 
стручне спреме; 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 образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија); оригинал уверење о неосуђи-
ваности, у складу са чланом 139 став 1. тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања, које према 
подацима из казнене евиденције издаје полицијска управа, 
не старије од дана објављивања конкурса; оригинал уве-
рење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 
месеци. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Све фотокопије које се 
подносе уз пријаву на конкурс морају бити оверене од стра-
не јавног бележника-нотара. Рок за подношење пријаве са 
важећим, односно уредно овереним фотокопијама потреб-
них докумената је 10 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве за кон-
курс са документацијом доставити лично или путем поште 
на адресу: ЕГШ „Никола Тесла“ Зрењанин, Др Славка 
Жупанског 1, 23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс“.

Наука и образовање
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Наставник предметне наставе - српски 
као нематерњи језик

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 33,33% 

радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 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 испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 88/2017, 27/2018- др.закон, 10/2019 и 6/2020), 
односно да: има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања које је стекао: а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 – испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
14/2020 и 15/2020): (1) професор српскохрватског језика 
и југословенске књижевности за наставу на мађарском, 
русинском и румунском језику; (2) професор српског језика 
и књижевности у одељењима за националне мањине; (3) 
дипломирани филолог србиста (српски језик и лингвисти-
ка) - мастер; (4) професор српског језика и књижевности; 
(5) професор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком; (6) професор српске књижевности и јези-
ка; (7) професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; (8) дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима; (9) дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским књижевностима; 
(10) професор, односно дипломирани филолог за српскох-
рватски језик и југословенску књижевност; (11) професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик; (12) професор српскохрват-
ског језика и опште лингвистике; (13) професор за српскох-
рватски језик са јужнословенским језицима; (14) професор 
српскохрватског језика са источним и западним словенским 
језицима; (15) професор, односно дипломирани филолог за 
југословенске књижевности и општу књижевност; (16) про-
фесор југословенске књижевности са страним језиком; (17) 
професор југословенских књижевности; (18) дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност; (19) дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; (20) мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програми: Српски 
језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност, 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српска филологија: српски језик и 
лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност); (21) мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик; Српски језик и књи-
жевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; 
Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филоло-
гија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност); (22) мастер професор књижевности и јези-
ка (србиста); (23) мастер професор књижевности и језика 
- компаратиста. Лице из подтачке (3) ове тачке обавезно је 
да положи испите из: Методике са основама глотодидакти-
ке, Методике наставе српског као нематерњег језика, Мето-
дичке праксе и Српског језика у контексту са мађарским 
или словачким језиком; (24) мастер професор предметне 
наставе; лице из става 1. подтач. (4)-(24) ове тачке у оба-
вези је да положи испите из Методике с основама глотоди-
дактике, Методике наставе српског као нематерњег јези-
ка, Методичке праксе и испит из српског језика у контакту 
са мађарским, односно словачким језиком (за мађарску и 
словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту 
(Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за оста-
ле националне мањине. Лице из тачке 3) овог члана које 
је стекло академско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским про-
грамима Српски језик и књижевност; Српска књижевност 
и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; 
Српска филологија: српски језик и књижевност; Србисти-
ка; Српска филологија у контакту са мађарском/словачком 
филологијом.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 

три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс тре-
ба да доставе: попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и сте-
пену стручне спреме; доказ о испуњавању услова из чла-
на 139 став 1 тачка 5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија); оригинал уверење 
о неосуђиваности, у складу са чланом 139 став 1. тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања, 
које према подацима из казнене евиденције издаје поли-
цијска управа, не старије од дана објављивања конкурса; 
оригинал уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Све 
фотокопије које се подносе уз пријаву на конкурс морају 
бити оверене од стране јавног бележника-нотара. Рок за 
подношење пријаве са важећим, односно уредно овере-
ним фотокопијама потребних докумената је 10 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс 
неће бити разматране. Пријаве за конкурс са документа-
цијом доставити лично или путем поште на адресу: ЕГШ 
„Никола Тесла“ Зрењанин, Др Славка Жупанског 1, 23000 
Зрењанин, са назнаком „За конкурс“. 

ПАНЧЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“ КОВИН
26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10

Секретар
ПУ „Наша радост“ Ковин

УСЛОВИ: послове секретара може обављати лице које 
има образовање из области правних наука - високо обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005.године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети- ри године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Сви кандидати поред услова 
о стеченом одговарајућем образовању морају испуња-
вати и следеће услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања: да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом (лекарско уверење прибавља се пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом); 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; знање српског 
језика. Уз пријавни формулар, који се преузима са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, сви кандидати достављају поред 
одштампаног формулара и следећу документацију: 1. 
радну и личну биографију са адресом и контакт телефо-
ном - CV; 2. доказ о стручној спреми (оверена фотоко-
пија дипломе о стеченој стручној спреми, не старије од 6 
месеци); 3. уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месе-
ци); 4. доказ нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-

тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, не старије од шест месеци; 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци); 6. доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик, у обавези су да доставе само они канди-
дати који су образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског језика. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а осталу потребну докумен-
тацију, заједно са попуњеним и одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи непосредно или путем 
поште на адресу: Предшколска установа „Наша радост” 
Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10, са назнаком „Пријава 
на конкурс- за радно место секретар”. Изабрани канди-
дат је дужан да пре закључивања уговора о раду достави 
лекарско уверење о здравственој способности. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити у предшколској уста-
нови и на телефон: 013/742-812, радним даном од 07.00 
до 15.00 часова. Неблаговремене, неуредне и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



На евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења

              - друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се 

особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, од-
носно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спрем-
на да ради, која није засновала радни однос или на други начин 
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и 
активно тражи запослење.

Запосленим који тражи промену запослења сматра се 
особа која је у радном односу или је на други начин остварила 
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се 
на евиденцији лица која траже промену запослења.

Другим лицима која траже запослење сматрају се особе 
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврста-
ти у претходне две групе - ученици, студенти, пензионери, лица 
којима мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотогра-

фијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног др-
жавног органа, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са ин-
валидитетом (решење надлежног органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома 
  (стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију 
достављају и уговор о раду.

Друга лица која траже запослење уз основну докумен-
тацију достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа - доказ/
  решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запо-

шљавање обавља се лично, у организационим јединицама На-
ционалне службе, према месту пребивалишта, односно месту 
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате бо-
равиште.

Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и 

повећамо ваше могућности за запошљавање.
• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем 
- публикација ,,Послови“
- огласна табла 
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs  

• Информисање путем интернета и у центрима за информи-
сање и професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору, 
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из катего-

рија теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради са-

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Нацио-
налне службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

Запослени који траже промену запослења и друга лица 
која траже запослење остварују право на информисање, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301  (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

Суботица 
Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


