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

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

Администрација и управа
К РА Љ Е В О
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Општинска управа општине Врњачка Бања, на основу
чл. 94 Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”
бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 86/19), чл. 5 Правилника
о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи и Општинском правобранилаштву
(пречишћен текст) бр. 020-274/16 од 6.11.2019. године
расписује јавни конкурс:

Послови материјално-финансијског
књиговодства
звање виши референт
Опис послова: Обавља послове ликвидатуре за потребе
директних корисника буџетских средстава, састављање и
контролу књиговодствених исправа, послове примања, контроле и праћење плаћања рачуна директних корисника,
евидентирање пословних промена, састављање извештаја
из свог делокруга рада. Непосредно ради ликвидатуру из
области помоћи породици са децом, спроводи процедуре припреме и контролише, комплетира и одговоран је за
састављање књиговодствене исправе према прописаним
обрасцима а у складу са одговарајућим правилником о раду
трезора и правилником о рачуноводству. Води одговарајуће
помоћне књиге залиха која обезбеђује детаљне податке
о свим променама на залихама, ако је то економски оправдано и уравнотеженост залиха - материјално књиговодство економата. Обавља послове електронског плаћања,
обавља финансијско-материјалне и ликвидационе послове
из области права породиља, и то: на основу веродостојне документације, финансијски извршава утврђена права
из ових области по приспелој документацији за одређени
период, обезбеђује потребне податаке на основу утврђених
обавеза, одређује динамику исплата права, састављање
односно контрола требовања за потребна средства за исплату права, састављање и благовремена достава прописаних
статистичких евиденција и других извештаја, обезбеђивање
благовремене расподеле преноса средстава организацијама и корисницима. Врши контролу прописаних образаца и
документације о утврђеном праву, припрема налог за пренос средстава и налог за готовинску исплату и води њихову.
Обавља послове аналитичко-материјалног књиговодства за
потребе директног корисника. Обавља послове економата за
потребе директних буџетских корисника. У том циљу стара се
о благовременој и рационалнијој набавци потрошног материјала, опреме, инвентара и других материјалних потреба
неопходних за функционисање директних корисника. Рукује
потрошним материјалом, инвентаром и другим материјалним
средствима и стара се о њиховој рационалнијој употреби и
трошењу.
УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању,
економског смера или гимназија; најмање пет година радног
искуства у струци. Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). Општи услови за запослене: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс: пријава са радном биографијом, оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или
фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство),уверење да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу и доказ о
општој здравственој способности.
Kомпетенције које се проверавају у изборном поступку: Kонкурсна комисија ће у изборном поступку утврђивати
стручну оспособљеност и вештине кандидата који испуњавају услове: познавање Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, вештина
комуникације - усмено.
Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве
на конкурс: Општинска управа општине Врњачка Бања,
Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања, са назнаком: „За јав-
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ни конкурс за попуњавање извршилачког радног места:
послови материјално-финансијског књиговодства”. Рок за
подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРОКУПЉЕ
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПРОКУПЉА
18400 Прокупље, Таткова 2
тел. 027/324-040, локал 132

Заменик начелника Градске управе
града Прокупља
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетни држављанин РС; да има
општу здравствену способност; да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу; да му раније није
престајао радни однос у државном органу, односно органу
аутономне покрајине тј. јединице локалне самоуправе због
теже повреде дужности из радног односа; да има високо
образовање из области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова;
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама;
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; да има
положен државни стручни испит; да има најмање пет година радног искуства у струци. Пријава на конкурс мора да
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, број телефона, имејл-адресу, податке о
образовању, податке о врсти и дужини искуства у струци
кандидата, податке о стручном усавршавању и податке о
посебним областима знања. Пријава мора бити својеручно
потписана.
ОСТАЛО:Уз пријаву на конкурс кандидати достављају:
диплому о стручној спреми, извод из матичне рођених,
уверење о држављанству, исправе којима се доказује
радно искуство у струци од најмање пет година (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), уверење полицијске управе да нису
осуђивани на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци (издато након оглашавања), уверење о положеном државном испиту (лица са положеним правосудним
испитом достављају уверење о положеном правосудном
испиту). Сви докази морају бити у оригиналу или овереној фотокопији. Одредбом чл. 9 и чл. 103 Закона о општем
управном поступку прописано је да, између осталог, 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 податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о
положеном правосудном испиту. Учесник конкурса уз
напред наведене доказе треба да достави и изјаву којом
се опредељује за једну од могућности. Образац изјаве је
доступан на сајту града Прокупља и објављен је уз јавни
конкурс. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу: Конкурсној комисији за Градско
веће града Прокупља, Таткова 2, са назнаком: „Пријава на
јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе“. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази конкурсна комисија одбацује решењем.

ЗАЈЕЧАР
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Краља Александра 17/1

Директор Туристичке организације
општине Бољевац
на мандатни период од 4 године
Опис послова: Директор ТО: 1) представља и заступа ТО,
2) организује и руководи радом ТО, 3) доноси правилник
о организацији и систематизацији послова, уз сагласност
председника општине Бољевац, 4) предлаже акте које
дониоси Управни одбор, 5) извршава одлуке Управног
одбора и предузима мере за њихово спровођење, 6) стара
се о законитости рада, 7) одговара за коришћење и располагање имовином и 8) врши друге послове утврђене законом и статутом.

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат пунолетно и пословно способно лице; држављанство Републике Србије; да
лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци. Посебни услови за рад на
радном месту: 1) стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету туристичког смера; 2) радно искуство од четири године, од чега
најмање две године на руководећим пословима; 3) активно знање најмање једног страног језика. Рок за подношење
пријава на јавни конкурс је 10 (десет) дана од дана оглашавања јавног огласа у периодичном издању листа „Послови”
Националне службе за запошљавање. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уверења надлежних органа да
се против кандидата не води кривични поступак, као и да
лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци; пријава са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству (својеручно
потписана у којој је назначена адреса и контакт телефон),
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству,
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених, копија или очитана лична карта, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврда, решење и други акти којима се доказује на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија
сертификата или другог доказа о познавању страног језика.
Адреса на коју се подносе пријаве: Туристичка организација
општине Бољевац, Краља Александра 17/1, 19730 Бољевац,
са назнаком „За конкурс за именовање директора Туристичке организације општине Бољевац“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Дејан Костандиновић, телефон: 062/261-040. Конкурс ће бити објављен на
интернет страници Туристичке организације општине Бољевац, на огласној табли и у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Управни одбор дужан је да у року од 10
дана од дана завршетка конкурса утврди предлог кандидата
за директора и достави га Оснивачу.

Трговина и услуге
„АЕРОН“ ДОО

11000 Београд, Максима Горког 83
тел. 011/2193-367

Магационер
на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство на
наведеним пословима, возачка дозвола Б категорије,
основна информатичка обука. Кандидати треба да пошаљу
CV на e-mail: aerondoo@gmail.com или да се јаве на наведени број телефона.

„BEXEXPRESS“ DOO
Шабац, Краља Милутина 146
тел. 066/8517-950

Магационер
место рада: Београд
10 извршилаца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, основно познавање рада на рачунару.
Рад у сменама, ноћни рад. Напомена: на основу захтева
послодавца за субвенцију за запошљавање теже запошљивих категорија: млади до 30 година старости - без квалификација / са ниским квалификацијама, млади у домском
смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама, старији од 50 година, вишкови запослених,
Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници
новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени, жртве
породичног насиља. Сви заинтересовани кандидати се
могу пријавити на контакт телефон: 066/8517-950.

CARE & REPAIR
11070 Нови Београд, Ауто-пут за Загреб 41и

Оператер корисничког центра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању,
пожељно искуство рада у кол-центру, напредно познавање
рада на рачунару (MS Office), добро познавање енглеског
језика. Пријаве и биографију послати на e-mail: posao@
wecare.rs, са назнаком радног места за које се конкурише.
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MDS TEX DOO
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ
И УСЛУГЕ

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ
БАЊИЦА

Шивач текстила и радне одеће
20 извршилаца

Медицинска сестра - техничар
у операционој сали - гипсер, пробни рад
шест месеци
2 извршиоца

Баваниште 26222, Доситеја Обрадовића б.б.

УСЛОВИ: потребни радници за рад на индустријским машинама за шивење текстила, радне одеће и униформе; минимум завршена основна школа; запослењу на неодређено
време претходи обука; радно искуство није обавезно. Кандидати се могу информисати и пријавити на бројеве телефона: 063/303-464 и 066/6224-003 или своје пријаве послати на мејл-адресу: dejankalusevic@mdstex.com. Конкурс је
отворен до попуне радних места.

СЗР „МБ СТАР”
31000 Ужице, Радничка 2
тел: 069/617-623
e-mail: mbstar@ptt.rs

Прављење мамаца за риболов
на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: I-V степен стручне спреме, без обзира на образовни профил и радно искуство. Јављање кандидата на
контакт телефон: 069/617-623, контакт особа: Бојан Старчевић. Конкурс је отворен до попуне радног места.

Медицина
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Оглас објављен 11.11.2020. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: доктор
медицине за потребе Одељења за инфективне болести са специјалистичким кабинетом, на одређено
време ради замене привремено одсутне запослене,
до повратка са неплаћеног одсуства. У осталом делу
оглас остаје непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

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

Лабораторијски техничар
на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању
лабораторијског техничара. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова
конкурса предају се преко писарнице Дома здравља (III
спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси, са назнаком за који
конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани
кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима,
пробни рад шест месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа општи смер; лиценца за рад; положен стручни испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе
и: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи (са просечном оценом), оверен препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту за медицинску сестру - техничара, фотокопију
лиценце; потврду издату од стране Националне службе
за запошљавање о дужини чекања на запослење, доказ
о радном искуству у струци након положеног испита на
пословима пружања здравствене заштите, укључујући и
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца), фотокопију личне карте или очитану личну карту (уколико лична карта поседује чип), биографију
са адресом и контакт телефоном. Пријаве са непотпуном
документацијом или које нису у складу са условима овог
огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101

Медицински техничар општег смера
2 извршиоца
Медицински техничар општег смера
на одређено време, замена до повратка
одсутног радника
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера (IV степен стручне спреме), положен стручни испит. Кандидат
мора да поседује психофизичку и здравствену способност
за рад под посебним условима рада и сменски рад. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и тачно наведеним радним местом за које кандидат конкурише, извод из матичне књиге рођених и извод
из матичне књиге венчаних (ако је извршена промена презимена), диплому о завршеној школи наведеној у условима
за заснивање радног односа и сва четири сведочанства,
потврду о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, извод са евиденције Националне службе за
запошљавање, решење или лиценцу. Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа
којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети
лично у писарницу ОБ Параћин или послати на горенаведену адресу, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на
оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за рад приликом заснивања радног односа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији НСЗ „Послови“. Оглас
је објављен и на веб-сајту Министарства здравља. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По
завршеном конкурсу предата документа се неће враћати
кандидатима. За све информације обратити се на телефон:
035/8155-101.

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

Медицински техничар општег смера
IV степен стручне спреме, за потребе
Клинике за ортопедију и трауматологију,
на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства, пробни
рад од 3 месеца

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа
утврђени су 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 организацији и систематизацији послова у Клиничком центру
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 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; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном стажу
од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском
стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати су
у обавези да на пријави наведу за која радна места конкуришу са називом организационе јединице (било да конкуришу на једно радно место или на више радних места).
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат
је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос; доказ да се против кандидата не води кривични
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да
није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је издала надлежна комора (ако
је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу) за радно место. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе
у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас је објављен и путем сајта Министарства здравља
Републике Србије и сајта Клиничког центра Крагујевац. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs).
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације. Телефон за контакт: 034/505273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко
писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште
на адресу: Клинички центар Крагујевац, 34000 Крагујевац,
Змај Јовина 30. Обавезно назначити за које се радно место
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

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

Медицински техничар општег смера
IV степен стручне спреме, на одређено
време од 18 месеци, пробни рад од 3
месеца
28 извршилаца
Лабораторијски техничар
више или високо образовање (VI
степен), на одређено време од 18
месеци, пробни рад од 3 месеца
Лабораторијски техничар
општег смера (IV степен), на одређено
време од 18 месеци, пробни рад од 3
месеца
3 извршиоца
Педијатријски техничар
општег смера (IV степен), на одређено
време од 18 месеци, пробни рад од 3
месеца
8 извршилаца
Медицинска техничара гинеколошкоакушерског смера - бабица
IV степен стручне спреме, на одређено
време од 18 месеци, пробни рад од 3
месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени су 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), а посебни услови Правилником о организацији и
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Медицина
систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац.
Посебан услов за заснивање радног односа је радно искуство у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о стеченом образовању
одговарајућег профила; уверење о положеном стручном
испиту одговарајућег профила; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка
биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом;
кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно
оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/
потврду о волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани
на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је издала надлежна комора (ако
је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу) за радно место. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе
у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас је
објављен и путем сајта Министарства здравља Републике
Србије и сајта Клиничког центра Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 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
документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу:
Клинички центар Крагујевац, 34000 Крагујевац, Змај Јовина
30. Обавезно назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место
_______ (навести тачан профил за који кандидат подноси
пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Виши радиолошки техничар
на одређено време од 3 месеца, у
Служби за радиолошку дијагностику
Дома здравља Крушевац
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
високо образовање: на струковним студијама медицине
првог степена (основне струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; висока школа струковних студија, смер радиологије; на основним студијама медицине у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, виша медицинска
школа смер радиологије; положен стручни испит; поседовање лиценце за рад. Опис послова : утврђен Правилником
о организацији и систематизацији послова.

3. Лабораторијски техничар
на одређено време од 3 месеца, у
Служби за лабораторијску дијагностику
Дома здравља Крушевац
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
средње медицинско образовање у трајању од четири године, медицинска школа лабораторијског смера; положен
стручни испит; поседовање лиценце за рад. Опис послова:
утврђен Правилником о организацији и систематизацији
послова.

4. Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 3 месеца, за рад
у Служби хитне медицинске помоћи
и санитетског превоза Дома здравља
Крушевац
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
средње медицинско образовање у трајању од четири године, медицинска школа општег смера; положен стручни
испит; поседовање лиценца за рад. Опис послова: утврђен
Правилником о организацији и систематизацији послова.

5. Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 3 месеца, у
Служби опште медицине Дома здравља
Крушевац
4 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
средње медицинско образовање у трајању од четири године, медицинска школа општег смера; положен стручни
испит; поседовање лиценца за рад. Опис послова: утврђен
Правилником о организацији и систематизацији послова.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе
за које радно место се пријављују; кратку биографију са
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце
за рад или решења о упису у комору; изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопију возачке
дозволе (само за послове под редним бројем 2). Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. О потреби спровођења
даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, а
ради пружања додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном избору
кандидата одлучује директор. Изабрани 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. Пријаве на оглас могу се
поднети до 03.12.2020. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом
доставити на наведену адресу.

ОПШТА СТОМАТОЛОШКА
ОРДИНАЦИЈА
ЦУЦИЋ ДР ОЛИВЕРА
18000 Ниш, Војводе Мишића 30

Стоматолошка сестра - техничар

2. Виша патронажна сестра - техничар
на одређено време од 3 месеца, у
Служби поливалентне патронаже Дома
здравља Крушевац

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: стоматолошка сестра - техничар. Заинтересовани кандидати шаљу биографију на имејл-адресу: cucic.dr@gmail.com. Рок за пријаву:
31.12.2020. године.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
високо образовање: на струковним студијама медицине
првог степена (основне струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; висока медицинска школа струковних студија из
области гинекологије и акушерства или општег смера; на
основним студијама медицине у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, виша медицинска школа
из области гинекологије и акушерства или општег смера; положен стручни испит; поседовање лиценце за рад;
возачки испит Б категорије. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА
МЛАВИ

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Возач санитетског возила у болничким
установама
са пробним радом од три месеца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: средње образовање,
возачка дозвала Б категорије; најмање годину дана

радног искуства у наведеном звању. Опис послова:
предвиђен систематизацијом послова установе за радно место возача санитетског возила у болничким установама. Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са
просечном оценом током школовања, копију возачке
дозволе из које се види категорија, фотокопију радне
књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду
послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге
венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству,
копију/очитану личну карту. Лекарско уверење којим се
доказује здравствена способност без ограничења за рад
на радном месту за које је расписан оглас, уверење да
није осуђиван, уверење да се не води кривични поступак, дужан је да достави кандидат који буде изабран
пре пријема у радни однос. Комисија ће разматрати све
благовремено доспеле и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос
обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за
кадровске и административне послове Опште болнице
Петровац на Млави. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
слати у затвореним ковертама на адресу: Општа болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на
Млави или доставити лично у Правну службу Опште
болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и
непотпуна документација неће бити узети у разматрање
при избору кандидата. Текст јавног огласа се објављује
на интернет страници Министарства здравља, огласној
табли и сајту Опште болнице Петровац на Млави.

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11
тел. 017/878-811

Домар / мајстор одржавања
Служба за правне, економскофинансијске, техничке и друге сличне
послове, Одељење за техничке и друге
сличне послове са возним парком
УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о
раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове:
завршена средња школа и да има возачку дозволу Ц
категорије. Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа: диплома о завршеној средњој школи;
возачка дозвола Ц категорије; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене личног
имена; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (надлежни суд), не старије од 6 месеци; кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом,
контакт телефоном и интернет адресом. 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. Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови” Националне службе за
запошљавање. Оглас ће бити објављен и на званичном
сајту Министарства здравља Републике Србије, интернет презентацији послодавца, као и на огласној табли
Дома здравља Босилеград. Одлука о избору кандидата
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава и биће објављена на огласној табли
Дома здравља Босилеград, Породин 11, Босилеград. По
завршеном огласу, предата документа могу бити враћена кандидатима на лични захтев. Приликом заснивања
радног односа, изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за
послове које ће обављати. Пријаве се подносе лично
или путем поште на адресу: Дом здравља Босилеград,
Породин 11, 17540 Босилеград, са назнаком: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос на неодређено време
за послове домара / мајстора одржавања“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
02.12.2020. | Број 910 |
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Медицина

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-000, факс: 011/3054-044
e-mail: zavod@biocidi.org.rs

1. Доктор медицине специјалиста
у микробилошкој дијагностици /
аналитичар
Опис посла: 1. обавља лабораторијске анализе у Одељењу
за микробиолошка и молекуларна испитивања. 2. обавља
микробиолошка испитивања ефикасности биоцида, 3.
обавља послове микробиолошке и молекуларне дијагностике, 4. израђује одговарајућу анализе, елаборате,
извештаје, информације и студије, 5. примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима,
6. припрема програме и пројекате у домену превентивне
заштите од заразних болести, 7. дефинише адекватан лабораторијско-дијагностички приступ у односу на достављене
индикације за тестирање; 8. ради дијагностику и интерпретацију резултата миркобиолошких и молекуларних анализа; 9. ради преаналитичке и аналитичке технике и методе
које се примењују у микробиолошкој и молекуларној лабораторији; 10. ради оптимизацију, валидацију и имплементацију нових тест-система у лабораторији; 11. контролише
узимање узорака, обраду и тумачење добијених резултата;
12. припрема и обрађује ткивне узорке за молекуларно-патолошке анализе и тумачи резултате испитивања у микробиолошкој и молекуларној лабораторији.
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација
из области медицинске микробиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из из области медицинске микробиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и
здравствених сарадника; стручни испит, лиценца; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине; познавање рада на
уређајима и апаратима у лабораторији.

2. Здравствени сарадник у биохемијској
лабораторији - истраживач биохемичар/
биолог/молекуларни биолог/аналитичар
у микробиолошкој и молекуларној
лабораторији
Опис посла: рад у лабораторији за испитивање ефикасности биоцидних производа који се користе у комуналној
хигијени, врши узорковање и хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији, као и оцењивање резултата лабораторијских испитивања, контролише биолошки
материјал узет/донет за рад, припрема реагенаса потребних за рад, дефинише адекватан лабораторијско-дијагностички приступ у односу на достављене индикације за
тестирање; ради дијагностику и интерпретацију резултата
молекуларне генетике и биохемијске генетике; ради преаналитичке и аналитичке технике и методе које се примењују у геномској дијагностици; припрема и спроводи
биолошке и молекуларно, биохемијске анализе у лабораторији и тумачи резултате лабораторијских испитивања;
припрема и обрађује ткивне узорке за молекуларно-патолошке анализе и тумачи резултате испитивања; израђује
одговарајуће анализе, елаборате, извештаје, информације
и студије.
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) из области биолошких и
хемијских наука по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијам
а у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
године, хемијски факултет, биолошки факултет; познавање
рада на опреми у лабораторији.

културе микроорганизама; ради на биохемијским и другим
анализаторима; изводи лабораторијске анализе биолошког
материјала, о чему води прописану документацију; правилно одлаже отпад; врши послове прања и сушења лабораторијског посуђа; врши распоређивање лабораторијског
посуђа по месту употребе; одржава хигијену радних површина у лабораторији на прописан начин уклања продукте
рада у лабораторији.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године
медицинске, хемијске, биолошке, административне струке;
најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар / медицински техничар / хемијски техничар / техничар административне струке.

4. Виши санитарни техничар /
санитарно-еколошки инжењер
6 извршилаца
Опис посла: спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и
дератизације; сложени послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у здравственим и другим установама,
у програмима јавног здравља, животној средини, учествује
у пословима мониторинга ДДД послова и сузбијања штетних организама у програмским активностима, ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди и ванпривреди,
ДДД послови у карантинским условима по епидемиолошким индикацијама, фумигација силоса, бродова, магацина,
руковање комором за стерилизацију етиленоксидом и др,
обавља послове припреме препарата, справљање радних
смеша, паковање, размеравање и достављање препарата
за обављање ДДД послова извршиоцима на терену.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковим студијама првог
степена (основне струковне студије) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање две године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању; положен курс за рад са биоцидима и курс
за рад са отровним гасовима (фумигација); дозвола за управљање моторним возилом Б категорије.

5. Санитарни / санитарно-еколошки
техничар - оперативно-санитарни
техничар
5 извршилаца
Опис посла: спроводи мере за спречавање ширења заразних болести, спроводи мере дезинфекције, дезинсекције
и дератизације, послови дезинфекције, дезинсекције и
дератизације у здравственим и другим установама, у програмима јавног здравља, животној средини, послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање
крпеља, учествује у пословима мониторинга ДДД послова
и сузбијања штетних организама у програмским активностима, ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди
и ванпривреди, ДДД послови у карантинским условима по
епидемиолошким индикацијама, обавља послове припреме препарата, справљање радних смеша, паковање, размеравање и достављање препарата за обављање ДДД послова извршиоцима на терену, управљање моторним возилом,
вожња за потребе обављања ДДД послова, одржавање
возила (чишћење и прање) и вођење документације о
исправности и коришћењу возила.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године,
медицинске струке; најмање шест месеци радног искуства
у наведеном звању; положен курс за рад са биоцидима и
курс за рад са отровним гасовима (фумигација); дозвола за
управљање моторним возилом Б категорије.

6. Медицинска сестра - техничар у
јавном здрављу
7 извршилаца

3. Лабораторијски техничар /
медицински техничар / биолошки
техничар / хемијски техничар /
референт за санитарну контролу /
заштиту животне средине
4 извршиоца

Опис посла: спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и
дератизације; сложени послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у здравственим и другим установама,
у програмима јавног здравља, животној средини, учествује
у пословима мониторинга ДДД послова и сузбијања штетних организама у програмским активностима, ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди и ванпривреди,
ДДД послови у карантинским условима по епидемиолошким индикацијама, фумигација силоса, бродова, магацина,
руковање комором за стерилизацију етиленоксидом и др,
обавља послове припреме препарата, справљање радних
смеша, паковање, размеравање и достављање препарата
за обављање ДДД послова извршиоцима на терену.

Опис посла: узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка
и биохемијска испитивања; припрема, одржава и врши
контролу исправности лабораторијске опреме; одржава

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године,
медицинске струке; положен курс за рад са биоцидима и
курс за рад са отровним гасовима (фумигација); дозвола за
управљање моторним возилом Б категорије.
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7. Медицинска сестра - техничар у
јавном здрављу
Опис посла: спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и
дератизације; сложени послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у здравственим и другим установама,
у програмима јавног здравља, животној средини, учествује
у пословима мониторинга ДДД послова и сузбијања штетних организама у програмским активностима, ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди и ванпривреди,
ДДД послови у карантинским условима по епидемиолошким индикацијама, фумигација силоса, бродова, магацина,
руковање комором за стерилизацију етиленоксидом и др,
обавља послове припреме препарата, справљање радних
смеша, паковање, размеравање препарата за обављање
ДДД послова.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године,
медицинске струке; положен курс за рад са биоцидима и
курс за рад са отровним гасовима (фумигација).

8. Референт за санитарну контролу /
заштиту животне средине - оперативни
техничар
14 извршилаца
Опис посла: прати хигијенско, санитарно и техничко стање
објеката, опреме и инвентара, оперативно технички послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у заштити
животне средине, заштити биља, ветерини, у комуналној
хигијени, у привреди и ванпривреди, послови систематске
дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља,
учествује у пословима мониторинга ДДД послова и сузбијања штетних организама у програмским активностима,
обавља послове припреме препарата, справљање радних
смеша, паковање, размеравање и достављање препарата
за обављање ДДД послова извршиоцима на терену.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године;
положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са отровним гасовима (фумигација); дозвола за управљање моторним возилом Б категорије.

9. Референт за санитарну контролу /
заштиту животне средине - оперативни
техничар
Опис посла: прати хигијенско, санитарно и техничко стање
објеката, опреме и инвентара, оперативно-технички послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у заштити
животне средине, заштити биља, ветерини, у комуналној
хигијени, у привреди и ванпривреди, послови систематске
дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља,
учествује у пословима мониторинга ДДД послова и сузбијања штетних организама у програмским активностима,
обавља послове припреме препарата, справљање радних
смеша, паковање, размеравање истих.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године;
положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са отровним гасовима (фумигација).

10. Референт за санитарну контролу /
заштиту животне средине - помоћни
радник за ДДД послове
6 извршилаца
Опис посла: обавља физичке послове: истовар и утовар,
пренос и транспорт робе, материјала и опреме и др., помоћни послови у дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији
у заштити животне средине, заштити биља, ветерини, у
комуналној хигијени, у привреди и ванпривреди, послови
систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање
крпеља, учествује у пословима мониторинга ДДД послова
и сузбијања штетних организама у програмским активностима, обавља послове припреме препарата, справљање
радних смеша, паковање, размеравање и достављање препарата за обављање ДДД послова извршиоцима на терену.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од три године; положен курс за рад са биоцидима; дозвола за управљање моторним возилом Б категорије.

11. Виши санитарни техничар/
санитарно-еколошки инжењер оперативно-технички руководилац
одељења за стерилизацију медицинског
прибора и опреме
Опис посла: спроводи мере за спречавање ширења заразних болести, спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и
дератизације, организује и планира рад коморе за стерили-

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

Медицина
зацију, спровођење и контролисање мера заштите на раду
у стерилизационом блоку (комори и просторијама које припадају комори за стерилизацију), уговара услуге стерилизације, организује пријем робе на стерилизацију и вођење
документације у вези са истом интерно и према корисницима услуга, организује одржавање и сервисирање коморе за
стерилизацију.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковим студијама првог
степена (основне струковне студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; најмање шест месеци радног искуства на
пословима вишег санитарног техничара / санитарно еколошког техничара; положен курс за рад са биоцидима и курс за
рад са отровним гасовима (фумигација); дозвола за управљање моторним возилом Б категорије.

12. Доктор ветеринарске медицине истраживач ветеринар
Опис посла: рад у лабораторији за испитивање ефикасности
биоцидних производа који се користе у комуналној хигијени, израда програма из области контроле сузбијања вектора преносилаца заразних болести, учествује у пословима
мониторинга ДДД послова и сузбијања штетних организама
у програмским активностима, припремање програма, пројеката и оперативних планове из домена програмских активности и учествовање у уговарању програмских активности,
надзире, организује и спроводи послове узгоја лабораторијских животиња.
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године, факултет ветеринарске медицине; на основним студијама у трајању од најмање
пет година, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, факултет ветеринарске медицине; положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са
отровним гасовима (фумигација); дозвола за управљање
моторним возилом Б категорије.

13. Здравствени сарадник за хигијену
и заштиту животне и радне средине истраживач инжењер пољопривреде
Опис посла: рад у лабораторији за испитивање ефикасности биоцидних производа који се користе у комуналној
хигијени, по потреби врши анализе и испитивања појединих штетности у радној околини на терену учествује у
пословима мониторинга и сузбијања штетних организама,
послови иновације и развоја нових биоцидних производа,
израда програма из области контроле сузбијања вектора
преносилаца заразних болести.
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије / академска специјализација), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, пољопривредни факултет; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
пољопривредни факултет; положен курс за рад са биоцидима
и курс за рад са отровним гасовима (фумигација); дозвола за
управљање моторним возилом Б категорије.

14. Здравствени сарадник за хигијену
и заштиту животне и радне средине истраживач географ
Опис посла: по потреби врши анализе и испитивања појединих штетности у радној околини на терену, обрађује и
приказује географску дистрибуцију праћених загађења
животне средине, израда програма из области контроле
сузбијања вектора преносилаца заразних болести, учествује у пословима мониторинга и сузбијања штетних организама, послови у области медицинске географије од значаја за здравље становништва, тзв. географије заразних
болести и зооноза, биохазарда код управљања отпадом,
географије епидемија, географије заразних болести, фактора животне средине, еколошких информационих система
и др. при обављању свих послова придржава се Пословног
кодекса (ев. 05-01 бр. 103/1 од 30.01.2008.г.).
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије / академска специјализација) из
области географије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, географски факултет; положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са отровним гасовима (фумигација);
дозвола за управљање моторним возилом Б категорије;
познавање рада у географским информационим системима
и базама података.
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15. Пословни секретар
Опис посла: праћење програма и садржаја рада директора,
припрема радне документације и организовање распореда
обавеза, састанака и путовања директора, израда и учешће
у управљању пројектима за бесповратна средства ЕУ фондова, ради послове маркетинга и промоција и продаје,
сачињава бизнис план, води послове статистике, прима и
прослеђује електронску пошту Завода, припрема аналитичке информације и пише пословне дописе према добијеним
упутствима за потребе руководиоца.
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару, знање енглеског
језика.

16. Финансијско-рачуноводствени
аналитичар
Опис посла: књижење улазних и излазних рачуна, израда
излазних докумената-рачуна, израђује буџет и учествује у
процедурама уговарања и реализације пројеката, учествује у наплати потраживања, учествује у изради предлога финансијског плана и плана набавки, благовремено
и по потреби учестује у изради измене предлога измене
финансијског плана и измене плана набавки, учествује у
достављању плана набавки и достављању измене плана
набавки надлежним органима и учествује у достављању
извештаја о реализацији уговора надлежним органима,
аналитички приказ извршавања финансијских планова,
учествује у изради кварталног, шестомесечног и завршних рачуна за Завод, израда калкулација цене производа
и услуга према њиховој структури, благовремено праћење
прописа и остале законске регулативе за финансијско
пословање, припрема циљних аналитичких студија у циљу
унапређења пословања.
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
знање рада на рачунару; најмање три године радног искуства
на финансијским и рачуноводственим пословима.

17. Референт за санитарну контролу
/ заштиту животне средине - шеф
одржавања уређаја, опреме, објеката и
круга завода
Опис посла: спроводи мере за смањење отпада и заштите
животне средине, одржавање, сервисирање и атестирање
свих уређаја и опреме Завода и предузећа Завон д.о.о.,
отклања и организује отклањање кварова и застоја у вези
са истим, учествује у организацији и припреми опреме и
возила за велике програмске акције.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године;
дозвола за управљање моторним возилом Б категорије;
најмање две године искуства на пословима одржавања
опреме за ДДД послове.

18. Радник обезбеђења без оружја /
чувар
4 извршиоца
Опис посла: контролише улазак и излазак лица и евидентира посете, води књиге евиденција, обезбеђује објекат, запослене и друга лица, спроводи стални надзор над објектом,
врши преглед лица, пртљага, опреме и возила у објекту, прегледа пртљаг и друге ствари које посетиоци имају са собом,
контролише и надзире рад техничких система обезбеђења.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од три године.

19. Спремач / спремачица просторија у
којима се пружају здравствене услуге
Опис посла: послови прања лабораторијског посуђа и прибора за рад, одржавање хигијене у санитарним чворовима,
одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља
здравствена делатност, одржава хигијену у административним просторијама, одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе, обавља послове прање, пеглање и одржавања радне
одеће за запослене.
УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Радни однос се заснива на неодређено време.
Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености
тражених услова конкурса у неовереним фотокопијама.
Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу
Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу
провери знања. Кандидат који буде изабран дужан је да
достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Доктор стоматологије
на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, стручни испит,
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора стоматологије. Пријаве са кратком биографијом,
адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама
докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат,
соба бр. 3) на наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас кандидат даје
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани кандидат
ће бити лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ”
37230 Александровац
Др Милана Мирковића 6
тел. 037/3751-148

Доктор медицине
на одређено време, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати
и посебне услове утврђене Правилником о организацији
и систематизацији послова Дома здравља „Др Добривоје
Гер. Поповић”. Посебни услови за заснивање радног односа
су: високо образовање: на интегрисаним академским 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;
положен стручни испит, лиценца. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о
завршеној школској спреми, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце
Лекарске коморе Србије, фотокопију личне карте, уверење
о држављанству, кратку биографију са адресом и контакт
телефоном. Приликом заснивања радног односа изабрани
кандидат је дужан да достави:
лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута истрага, уверење надлежне полицијске станице да кандидат
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним
за рад у здравственој установи. Уколико изабрани кандидат не достави наведене податке, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља
„Др Добривоје Гер. Поповић”. Рок за подношење пријаве
на оглас је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови”
Националне службе за запошљавање. Оглас се објављује
и на на сајту Министарства здравља, сајту и огласној табли Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић”. Пријаве
послати поштом на адресу Дома здравља „Др Добривоје
Гер. Поповић”, Др Милана Мирковића 6, 37230 Александровац, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос
за радно место доктора медицине”, или предати лично
преко писарнице Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић”, радним данима од 07 до 15 часова. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Инжењер за рачунарске мреже
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болици
УСЛОВИ: високо образовање, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; најмање једна година радног искуства.

2. Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
УСЛОВИ: високо образовање, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; знање рада на рачунару.

3. Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне послове
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
УСЛОВИ: високо образовање, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; знање рада на рачунару.

4. Инжењер инвестиционог и техничког
одржавања и одржавања уређаја и
опреме
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
грађевинске, електротехничке или машинске струке; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године грађевинске, електротехничке
или машинске струке; VII/1 степен стручне спреме; знање
рада на рачунару; положен одговарајући стручни испит из
области рада, у складу са законом.

5. Службеник за послове заштите,
безбедности и здравља на раду
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у обиму
од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање
рада на рачунару; положен одговарајући стручни испит из
области рада, у складу са законом.

7. Администратор подршке корисницима
информационих система и технологија
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у
трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или средње
образовање.

8. Референт за финансијскорачуноводствене послове
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
10 извршилаца
УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на рачунару.

9. Референт за правне, кадровске и
административне послове
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на рачунару.

10. Референт за правне, кадровске и
административне послове - архивар
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на рачунару.

11. Рецепционер (диспечер/гардеробер)
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на рачунару.

12. Возач санитетског возила у
болничким установама
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола Б категорије.

13. Техничар одржавања
информационих система и технологија
(сервисер рачунарске опреме)
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
УСЛОВИ: средња школска спрема.

14. Референт за санитарну контролу
/ заштиту животне средине (радник
на уништавању медицинског отпада и
рециклажи)
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
2 извршиоца
УСЛОВИ: машинско електротехничка школа, III или IV степен стручне спреме.

15. Возач техничког возила
(прикупљање и одвожење медицинског
отпада)
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
УСЛОВИ: средње образовање; положен возачки испит Б
категорије.

16. Домар / мајстор одржавања
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у
трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно:
средње образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе; знање рада
на рачунару; најмање пет година радног искуства на пословима са средњим образовањем.

УСЛОВИ: средње образовање машинско-електротехничка школа, смер металостругар, металобрусач, алатничар,
машинбравар, водоинсталатер, итд.
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18. Курир
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
УСЛОВИ: средње образовање.

19. Техничар - електротехничар на
хемодијализи
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање електротехничке струке, IV
или V степен.

20. Техничар инвестиционог и техничког
одржавања и одржавања уређаја и
опреме (дистрибуција и одржавање
кисеоника)
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
5 извршилаца
УСЛОВИ: средња школска спрема, IV или V степен.

21. Оператер у контакт центру
(телефониста)
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
5 извршилаца
УСЛОВИ: средња школска спрема; знање рада на рачунару.

22. Главни кувар
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
5 извршилаца
УСЛОВИ: средња туристичко-угоститељска школа.

6. Правни сарадник
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
3 извршиоца
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УСЛОВИ: средње образовање машинско-електротехничка школа, смер металостругар, металобрусач, алатничар,
машинбравар, водоинсталатер, итд.

23. Сервирка
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
28 извршилаца
УСЛОВИ: средње образовање, изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана
ступања на снагу ове уредбе.

24. Фризер/берберин
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
УСЛОВИ: средње образовање, изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана
ступања на снагу ове уредбе.

25. Возач возила Б категорије
(дистрибуција хране, веша и сл.)
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
5 извршилаца
УСЛОВИ: средња школска спрема, изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана
ступања на снагу ове уредбе; возачка дозвола Б категорије.

26. Спремач/спремачица просторија у
којима се пружају здравствене услуге
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
50 извршилаца
УСЛОВИ: основна школа.

17. Домар / мајстор одржавања - за
одржавање лифтова
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
5 извршилаца

27. Техничар одржавања одеће (радник
у вешерају на прању, пеглању и
дистрибуцији веша)
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
28 извршилаца
УСЛОВИ: основна школа.
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28. Помоћни радник (послови у капели)
са пробним радом од 6 месеци,
за рад у ковид-болници
3 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа, НК радник.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: за радна места од бр. 1
до бр. 22: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном; фотокопију дипломе о завршеној школи
са којом кандидат конкурише; фотокопију уверења о положеном стручном испиту (где услови то захтевају); доказ
о радном искуству (где услови то захтевају); фотокопију
возачке дозволе (за радно место бр. 12 и 15); фотокопију
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико
је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко
презиме). За радна места од бр. 23 до бр. 25: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, фотокопију дипломе или фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи са потврдом о радном искуству на наведеним пословима; фотокопију возачке дозволе (за радно
место 25); фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења
издати на девојачко презиме). За радна места од бр.
26. до бр. 28: молбу за пријем и биографију, са адресом,
контакт телефоном, фотокопију сведочанства о завршеној основној школи; фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована; фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења издати на девојачко презиме). Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. При заснивању радног односа изабрани кандидати су у обавези да
доставе оверене фотокопије докумената. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком „За оглас”, са називом
и редним бројем радног места за које се конкурише, а на
наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра/техничар на
осталим болничким одељењима
за рад у Одсеку за имплантологију у
Служби за ортопедију и трауматологију
Опште болнице Крушевац, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

2. Магационер/економ
за рад у Одељењу јавних набавки у
Служби за економске послове при
Заједничким немедицинским пословима
Опште болнице Крушевац, на одређено
време 3 (три) месеца због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на рачунару.
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

3. Возач санитетског возила у болничким
установама
за рад у Одсеку за санитетски транспорт
пацијената у Служби пријема и
збрињавања ургентних стања при
Заједничким медицинским пословима
Опште болнице Крушевац, на одређено
време 3 (три) месеца због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б категорије. Опис послова: према Правилнику о организацији и
систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
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4. Возач возила Б категорије
за рад у Одељењу за послове
безбедности, телефонске централе
и унутрашњег транспорта у Служби
за техничке, помоћне и друге сличне
послове Опште болнице Крушевац, на
одређено време 3 (три) месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња школска спрема, изузетно: основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана
ступања на снагу ове уредбе; возачка дозвола Б категорије.
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

5. Сервирка
за рад у Одсеку за сервирање хране у
Служби за техничке, помоћне и друге
сличне послове при Заједничким
немедицинским пословима Опште
болнице Крушевац, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању
УСЛОВИ: средње образовање; изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана
ступања на снагу ове уредбе. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

6. Помоћни радник
за рад у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове у Служби за
техничке, помоћне и друге сличне
послове Опште болнице Крушевац, на
одређено време 3 (три) месеца због
повећаног обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа, НК радник. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Опште болнице Крушевац.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: За радно место бр. 1:
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је
чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног
органа. За радно место бр. 2: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе, фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или
уверења издати на девојачко презиме). За радно место
бр 3: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију возачке дозволе Б категорије,
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико
су дипломе или уверења издати на девојачко презиме).
За радно место бр. 4: молбу за пријем и биографију, са
адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе
или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи са потврдом о радном искуству на наведеним
пословима, фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију возачке дозволе Б категорије, фотокопију извода из матичне
књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати
на девојачко презиме). За радно место бр. 5: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи са потврдм о радном
искуству на наведеним пословима, фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме). За радно место бр. 6: молбу за пријем и биографију,
са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је
чипована) фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су сведочанства или уверења издати на девојачко
презиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни
су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива радни однос.
Уколико изабрани кандидат не достави наведена докумен-

та у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком
„За оглас” са називом и редним бројем радног места за које
се конкурише, а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Улица Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време до повратка
запослене са боловања, са пробним
радом, за рад у Служби за гинекологију
и акушерство
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен стручни испит;
рад у сменама. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом уз назнаку: Сагласан/
на сам да Општа болница „Свети Лука” Смедерево, обрађује
моје личне податке (адреса, ЈМБГ, бр. телефона, имејл, бр.
лиценце и друго) у вези са реализацијом огласа на који се
јављам; оверену фотокопију дипломе о завршеном VI степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у
комору, фотокопију / очитану личну карту, ако поседује
радно искуство потребно је доставити радне карактеристике
од претходног послодавца. Пријава и пропратна документација кандидатима који нису примљени се не враћа и иста
ће бити комисијски уништена по предвиђеној процедури, у
циљу заштите података о личности садржаних у тим документима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници
Опште болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште
на адресу: Општа болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез
Михаилова 1, уз напомену “Пријава на оглас”, са навођењем
радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има
имејл-адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

ЗУ АПОТЕКА ВРАЊЕ
17500 Врање
Краља Стефана Првовенчаног 43

Фармацеутски техничар
на одређено време
3 извршиоца
Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да је дипломирани фармацеутски техничар,
односно дипломирани фармацеут; да има положен стручни
испит; да је уписан у именик Коморе и има лиценцу; да има
најмање 6 месеци радног искуства. Опис послова: према
Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЗУ Апотека Врање. Као доказе о испуњености услова, кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом и наведеном
адресом и контакт телефоном (по могућству и електронска
адреса), фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне
коморе (или решење надлежне коморе о постојању услова
за издавање лиценце); очитану личну карту; извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме). Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља. Пријаве се искључиво достављају поштом на адресу: Апотека Врање, Краља
Стефана Првовенчаног 43, 17500 Врање, са назнаком “За
оглас за дипломираног фармацеутског техничара” или се
предају лично у Управи ЗУ Апотека Врање, сваког радног
дана од 07 до 15 часова, Краља Стефана Првовенчаног 43,
у Врању. Неблаговремене пријаве и пријаве које не садрже захтевну документацију неће бити узете у разматрање.
Пријавом на оглас кандидати дају сагласност да ЗУ Апотека
Врање врши обраду података о личности у сврху избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних информација
које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања
радног односа достави доказ о здравственој способности за
рад на наведеном послу и оверене фотокопије тражених
докумената о доказивању стечене стручне спреме (диплома, уверење о положеном стручном испиту). Пожељно је
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да кандидати доставе и радну књижицу, уколико поседује
исту (због обрачуна радног стажа). ЗУ Апотека Врање задржава право да расписани оглас из оправданих разлога стави ван снаге или да не изабере ни једног од пријављених
кандидата.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”
СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: средње образовање (водоинсталатер). Као доказе
о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи (водоинсталатер III или IV степен); очитану личну карту. Пријаве кандидата које не садрже тражену
документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће
се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на
оглас достављати у затвореним ковертама, путем поште
на адресу: Специјална болница за плућне болести “Озрен”
Сокобања, Насеље Озрен б.б., 18230 Сокобања, уз напомену “Пријава на оглас за домара” или лично у просторијама
болнице.

Спремач/спремачица
у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказе
о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом; оверену фотокопију сведочанства о
завршеној основној школи; очитану личну карту. Пријаве
кандидата које не садрже тражену документацију сматраће
се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим
и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у
затвореним ковертама, путем поште на адресу: Специјална болница за плућне болести “Озрен” Сокобања, Насеље
Озрен б.б., 18230 Сокобања, уз напомену “Пријава на оглас
за спремача” или лично у просторијама болнице.

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
12374 Жабари, Кнеза Милоша 127
тел. 012/250-307

Водитељ случаја
на одређено до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: 1. кратка биографија, 2. диплома о завршеном високом образовању струке дипл. психолог, 3. знање рада на рачунару, 4. уверење о држављанству, 5. лиценца за обављање
послова у складу са законом којим се уређује социјална заштите и прописима донетим на основу закона. Пријаву на конкурс
са документацијом којом се доказује испуњавање услова за
заснивање радног односа доставити у року од 8 дана од дана
објављивања на горенаведену адресу.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„САВА ИЛИЋ“ АРАНЂЕЛОВАЦ
34300 Аранђеловац, Краља Петра I бр. 2-а
тел. 034/720-963

Стручни радник на услугама у заједници
у посебној организационој јединици
Центра за социјални рад „Сава Илић“
Аранђеловац - Организациона јединица
за пружање услуга помоћи у кући,
дневног боравак и личног пратиоца
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; општа здравствена способност за заснивање радног односа; стручна
спрема: високо образовање - мастер или дипл. дефектолог; на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање
рада на рачунару; сертификат о успешно завршеној обуци по акредитованом програму за рад на тим пословима;
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најмање једна година радног искуства у струци, у складу
са прописима којима се уређује област социјалне заштите. Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања огласа. Уз пријаву као доказ о испуњености услова
треба поднети: уверење о држављанству (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченом високом образовању и лекарско уверење
о здравственој способности (не старије од шест месеци).
Сви поднети докази морају бити у оригиналу или фотокопије оверене од надлежног органа. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

„TRANSSERVIS“ DOO PANČEVO
26000 Панчево, Моше Пијаде 19
тел. 064/640-5658

Бравар
на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме.

Машински инжењер
на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер, мастер инжењер машинства.

18220 Алексинац, Буцекова 9

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до 31.12.2020. године. Јављање
кандидата на телефон: 064/640-5658, Милан Мисаљевић.

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник
УСЛОВИ: високо образовање у обиму од 180 ЕСПБ бодова,
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године или виша стручна спрема, на студијама у трајању до три године по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; стечен
стручни назив: струковни економиста или економиста. Уз
пријаву кандидати су дужни да приложе (у оригиналу или
овереној фотокопији) и доказе о испуњености општих и
посебних услова предвиђених огласом: биографију; диплому о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству;
очитану личну карту; доказ о радном искуству у трајању
од најмање 3 године; доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење; доказ да се против кандидата
не води кривични поступак - основни суд; доказ да није
осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном орган - полицијска управа. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се у
року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу “Послови”, на адресу: Центар за социјални рад општине Алексинац, Буцекова 9, 18220 Алексинац, са назнаком “За оглас”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Индустрија и грађевинарство
„ФЕРОМОНТ ОПРЕМА“
АД ПАНЧЕВО

“ОЛИМПИАС СРБ” ДОО НИШ
18000 Ниш, Пантелејска 58

Радник на одржавању - оператер у
постројењу котлова на гас
на одређено време
Опис послова: праћење рада котлова на гас, очитавање
мерача, надзор рада над извођењем радова на котловима
на гас, присуствује контроли нивоа одоранта у одоризатору и на МРС, врши интервенције (замене делова система) и издувавање гасних инсталација, врши отварање
и затварање секцијских вентила, врши обезбеђивање
места квара или интервенције, врши радове на санирању
оштећених гасних инсталација, врши редовну контролу
гасног система на котловима, вршење основних послова, одржавање реда и хигијене у производном простору,
рад на висини, обављање других послова на захтев претпостављеног.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, лиценца за руковање
котловима, радно искуство минимум годину дана. Заинтересовани кандидати могу да пошаљу радну биографију на
имејл-адресу: prijava.serbia@olimpias.com или да их оставе
на портирници фабрике, адреса: Пантелејска 58, Ниш. Рок
за пријаву: 15 дана.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ
ЕЛЕКТРОПРОВОДНИКА
“ЕЛКОК” АД

26000 Панчево, Скадарска 77
тел. 013/331-277, факс: 013/314-908
e-mail: office@feromontoprema.rs

Краниста
УСЛОВИ: радно искуство на пословима управљања мостном дизалицом; диплома о стручној оспособљености за
управљање мостном дизалицом.

Заваривач
2 извршиоца
УСЛОВИ: радно искуство на пословима заваривања. Пробни рад.

Оператер на машини за кружно
завијање лима
2 извршиоца
УСЛОВИ: радно искуство на пословима рада на машини за
кружно савијање лима; средња стручна спрема машинске
струке.

Бравар
2 извршиоца
УСЛОВИ: радно искуство на пословима израде челичних
конструкција и делова конструкција, III или IV степен стручне спреме. Пробни рад.
ОСТАЛО: Оглас је отворен до попуне радних места. Заинтересовани кандидати треба да поднесу пријаву и CV на горенаведену адресу или на e-mail: office@feromontoprema.rs
или позивом на телефон: 013/331-277, од 08 до 15 часова.

Национална служба
за запошљавање

31260 Косјерић, Олге Грбић 3
тел. 031/781-322

Дипломирани електроинжењерелектроничар
на одређено време од 6 месеци,
уз могућност запослења на неодређено
време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани електроинжењер, смер електроника

Дипломирани машински инжењер
на одређено време од 6 месеци,
уз могућност запослења на неодређено
време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер.
ОСТАЛО: компетенције и вештине (за оба радна места):
говорно и писано знање енглеског језика - минимум средњи
ниво; добро познавање рада на рачунару: MS Office пакет,
Microsoft Outlook, Интернет претраживачи; напредна писана и усмена комуникација; напредне организационе вештине и способности; тимски рад и управљање променама;
понашање у складу са етичким и пословним принципима;
спремност на стално учење и усавршавање. Заинтересовани кандидати достављају биографију и мотивационо писмо
на имејл-адресу: elkok@mts.rs или путем поште на адресу:
“Елкок” АД Косјерић, Олге Грбић 3, 31260 Косјерић.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ДОО ЗА ПРЕРАДУ И
КОНЗЕРВИРАЊЕ РИБЕ “АЛПИС”
Ковин

Технолог - контролор квалитета
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, технолог прехрамбене технологије или менаџер контроле квалитета;
основно знање рада на рачунару, енглески језик на основном нивоу, радно искуство није обавезно. Обезбеђена
исхрана. Трајање конкурса: до 11.12.2020. Кандидати могу
своје пријаве да доставе путем мејла: lupsicvera@gmail.com
или да се јаве телефоном на број: 063/435756, контакт особа је Вероника Лупшић.

Референт продаје
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског усмерења;
опис посла: послови царињења и извоза робе; основно
знање рада на рачунару, енглески језик на средњем нивоу,
радно искуство на пословима царињења и припреме документације за извоз робе минимум 6 месеци. Обезбеђена
исхрана. Трајање конкурса: до 11.12.2020. Кандидати могу
своје пријаве да доставе путем мејла: lupsicvera@gmail.com
или да се јаве телефоном на број 063/435-756, контакт особа је Вероника Лупшић.

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

Б Е О Г РА Д
ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Железник, Београд
Стјепана Супанца 15а
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може се
пријавити кандидат који поред општих услова за пријем
у радни однос утврђених законом испуњава и следеће
посебне услове: има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15,
68/15, 62/16, 88/17, 27/18, 6/20); испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15,
62/16, 88/17, 27/18, 6/20); испуњава услове за директора установе наведене у чл. 122 Закона о основама систе-
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ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17, 27/18, 6/20), као
и у Правилнику о ближим условима за избор директора
установе образовања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015). Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, потврду
о радном искуству у установама образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања образовања,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца), уверење да није осуђиван за кривична дела
која онемогућавају рад у просвети, оригинал уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фотокпију
извода из матичне књиге рођених, као и лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима. Поред наведеног кандидат треба у
пријави да наведе биографске податке са кратким прегледом кретања у досадашњој служби. Доказ о знању језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад кандидат подноси уколико одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Изабрани кандидат биће у обавези да у законом
утврђеном року положи испит за директора сходно Правилнику о програму обуке и полагању испита за лиценцу
за директора установе образовања и васпитања, уколико
исти не поседује. Рок за подношење пријава на конкурс је
15 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и документација која није у складу
са наведеним, неће се узимати у разматрање. Пријаве на
конкурс слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Београд, Благоја Паровића 156

Асистент за ужу научну област
Науке физичког васпитања, спорта и
рекреације, предмет Теорија и методика
борења (специјалност џудо)
на одређено време од 3 године,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо образовање на студијама првог степена - Факултет спорта и
физичког васпитања, са просечном оценом најмање осам
и морају имати статус студента докторских академских
студија. Кандидати треба да имају способност за наставни
рад, као и да испуњавају друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Статута Факултета и
Универзитета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Факултета. Потребна
документација: пријава на конкурс, биографија, списак
објављених радова, оригинал радови, фотокопије диплома
о завршеним претходним степенима студија са просечном
оценом, уверење о уписаним докторским академским студијама и потписана изјава о изворности (преузети са сајта
Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/
univ-propisi.php правилници - наставници - образац 5). Рок
за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу: Београд, Благоја Паровића 156.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Науке физичког
васпитања, спорта и рекреације, предмет
Теорија и методика одбојке
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске
студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.9.2005. године, односно стечен научни назив доктора наука по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.9.2005. године. Кандидати треба да имају способност за наставни рад, да имају објављене научне, односно стручне радове у научним часописима или зборницима
са рецензијама и да имају остварене резултате у развоју
научно-наставног подмлатка. Кандидати треба да испуне и
друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Правилника о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитета у Београду, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статута Факултета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину,
поступку и ближим условима стицања звања и заснивања
радног односа наставника и сарадника факултета. Потребна документација: пријава на конкурс, биографија, списак
објављених научних радова, оригинал радови, фотокопије

диплома о завршеним претходним степенима студија са
просечном оценом и стеченом научном називу доктора
наука из одговарајуће научне области, потписана изјава
о изворности (преузети са сајта Универзитета у Београду
http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php правилници - наставници -образац 5). Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на
адресу: Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
Београд

Наставник вештина за ужу научну област
Здравствена нега
5 извршилаца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, радно искуство у педагошком раду из одговарајуће научне области. Документа
која је потребно доставити: биографија са библиографијом,
оверена фотокопија дипломе VII степена, доказ о радном
искуству. 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 вештина 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
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11120 Београд
Булевар краља Александра 73

1) Асистент - студент докторских студија
за ужу научну област Техничка механика
и теорија конструкција
на одређено време од три године
2) Асистент - студент докторских
студија за ужу научну област Бетонске
конструкције
на одређено време од три године
3) Асистент - студент докторских студија
за ужу научну област Грађевински
материјали, технологија бетона и
испитивање конструкција
на одређено време од три године
4) Асистент - студент докторских студија
за ужу научну област Математика
на одређено време од три године
5) Доцент за ужe научнe области
Механика тла и Фундирање
на одређено време од пет година
Општи услови за радна места 1, 2, 3, 4: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за коју се бира - студент
докторских студија, у складу са чланом 84 став 1 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др.
закон, 73/18, 67/19 и 6/20).
Општи услови за радно место 5: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој наставни предмет
припада.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, као и других
општих аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, списак
научних радова и оверен препис диплома. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у
разматрање.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„T&T KIDS“
11090 Београд, Миладина Петровића 25/1
тел. 063/8050-377

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: Општи услови за кандидата прописани чланом
24 став 1 Закона о раду и услови из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17), односно кандидат мора да има: одговарајуће образовање; држављанство РС, образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са ЕСПБ; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Посебни услови: IV степен стручне
спреме, завршена средња медицинска школа, занимање
медицинска сестра - васпитач.
ОСТАЛО: Кандидат доставља следећу документацију: кратку биографију - CV, фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, фотокопију уверења о стеченој лиценци (уколико
је поседује), фотокопију извода из матичне књиге рођених,
фотокопију уверења о држављанству и уверење да није
правоснажном пресудом осуђиван за кривично дело из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (наведено у општим условима конкурса). Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Достављена документација се не враћа.

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

Доцент за ужу научну област
Математичка анализа (РФА)
на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из
области за коју се бира. Ближи услови за избор су утврђени чл. 73 и 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2017 - др. закон и 73/2018) и чланом 91
Статута Математичког факултета. Приликом конкурисања
потребно је поднети: молбу, биографију, оверену копију
дипломе, списак научних радова и сепарате истих. Молбе
са потребним документима могу се доставити Факултету
на горенаведену адресу или лично предати у Секретаријат
Факултета, Студентски трг 12-16, сваког радног дана од 10
до 15 часова, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Асистент за ужу научну област
Тифлологија
на одређено време од три године, са
половином радног времена
2 извршиоца
УСЛОВИ: студент докторских академских студија на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, који је
завршио претходне нивое студија са укупном просечном
оценом најмање 8, као и да испуњава остале услове предвиђене чл. 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник
Републике Србије” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон), као
и услове предвиђене Статутом Факултета за избор сарадника у звање асистента. 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
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није под истрагом. Пријаве на конкурс са свим прилозима
подносе се на горе наведену адресу. Рок за подношење
пријава је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-120

Наставник економске групе
предмета за области Економија,
право и администрација, Трговина,
угоститељство и туризам
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019, 6/2020), услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Економија, право и администрација („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 1/19,
9/19 и 2/2020), услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
Трговина, угоститељство и туризам („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17,
13/18 и 2/2020), односно да имају одговарајуће образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студија и специјалистичке студије)
и образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова или одговарајуће образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за
одговарајући предмет; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да имају
држављанство Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
правног саобраћаја и човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да знају српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Сви кандидати су дужни да поднесу следећу документацију: 1) одштампан и попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање - уверење из МУП-а
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 4) уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија);
5) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); 6) доказ о знању српског језика (кандидати
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику не подносе овај доказ); 7) радну биографију. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима - лекарско уверење подноси се пре закључења
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија ће извршити ужи избор кандидата
које ће упутити у Националну службу за запошљавање
Београд, на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. О времену и месту провере кандидати
ће бити накнадно обавештени. Неће се разматрати пријаве
без пријавног формулара, пријаве које су неблаговремене,
непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже
конкурсом и оних кандидата који не испуњавају услове у
погледу врсте и степена стручне спреме. Такође, неће се

разматрати пријаве у којима није тачно назначено за које
радно место кандидат конкурише (за свако радно место
доставити посебан пријавни формулар). Рок за прјављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, на наведену адресу школе: Економско- трговинска школа, 11450 Сопот, Кнеза Милоша 12, препорученом поштом са назнаком „За конкурс за посао”. За додатне
информације обратити се секретаријату школе, телефон:
011/8251-120.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАЋА ЈЕРКОВИЋ”
11250 Београд - Железник
Стјепана Супанца 15

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске
године, односно до 31.08.2021.
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са чл. 140, 142,
143 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016
и 2/2017 и 13/18); да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
киривичних 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
дискириминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен формулар (налази се на сајту Министарства просвете) доставити: писану
биографију, оверену копију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену копију извода из матичне књиге рођених, потврду о некажњавању
надлежне полицијске управе (не старију од 1 месеца),
очитану личну карту, доказ о познавању српског језика
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. У току трајања
поступка одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се, у року од 8 дана
од дана истека рока за подношење пријава упућују на
претходну проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова за пријем у радни однос достављају се у затвореној
коверти на адресу: ОШ „Браћа Јерковић“ - Железник, Стјепана Супанца 15, 11250 Београд, са назнаком: „За конкурс“
(навести радно место), у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЧУКАРИЦА
Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

Медицинска сестра васпитач
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпитачки смер; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик и језик на коме остварује
образовно-васпитни рад; са или без радног искуства. Обавезно полагање испита за лиценцу.
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Наука и образовање

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска
школа или гимназија, са звањем економски техничар, матурант гимназије; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у прородици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик;да поседује знање рада на рачунару; са или
без радног искуства.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампан и
попуњен пријавни формулар, канадидати достављају:
кратку биографију, оверену фотокопију сведочанства о
одговарајућој стручној спреми (уколико се уместо дипломе прилаже уверење, оно не може бити старије од шест
месеци), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству (не старије од шест
месеци, оверена фотокопија); уверење полицијске управе,
не старије од шест месеци, да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискиминаторно понашање (оверена фотокопија). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
(лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на
конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Установа нема обавезу да
кандидатима врати приложену документацију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Пријаве слати искључиво путем
поште, на адресу: ПУ Чукарица, Пожешка 28, Београд, са
назнаком: „За конкурс“ и навођењем радног места за које
се конкурише. Ближе информације се могу добити путем
тел. 011/3552-770.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Вaнрeдни прoфeсoр зa ужу нaучну
oблaст Teлeкoмуникaциje
на одређено време од 5 година
Вaнрeдни прoфeсoр зa ужу нaучну
oблaст Примeњeнa мaтeмaтикa
на одређено време од 5 година
Дoцeнт зa ужу нaучну oблaст Aутoмaтикa
на одређено време од 5 година
Дoцeнт зa ужу нaучну oблaст
Eлeктрoникa
на одређено време од 5 година
Дoцeнт зa ужу нaучну oблaст
Eлeктрoeнeргeтски систeми
на одређено време од 5 година
Дoцeнт зa ужу нaучну oблaст
Eлeктрoмaгнeтикa, aнтeнe и микрoтaлaси
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: утврђени Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018,
67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима,
општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно
уверења које важи до издавања дипломе и уверење

Бесплатна публикација о запошљавању

о држављанству), доставити у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља
Александра 73. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 200 од
23.11.2017. године), у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Ванредни професор за ужу научну
област Механизација у рударству и
енергетици
на одређено време

1) Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Производно машинство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области којој припада ужа научна област; остали услови утврђени одредбама члана 74 став 8 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
73/2018, 67/2019 и 6/2020) и одредбама чл. 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 200 од 23.11.2017. године), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата.

Београд, Краљице Марије 16

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне
спреме, доктор наука и други услови утврђени члановима
74 и 75 Закона о високом образовању и чланом 132 Статута
Машинског факултета.

2) Наставника у звању ванредног
професора за ужу научну област
Пољопривредно машинство
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне
спреме, доктор наука и други услови утврђени члановима
74 и 75 Закона о високом образовању и чланом 132 Статута
Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у писаној форми:
биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или
решења о признавању страних високошколских исправа о
одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству,
списак радова и сепарате објављених радова и потписану
Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izboriu-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc). Биографију и
списак радова доставити и у електронском запису. Пријаве
доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије
16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурсa.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 77

Наставник математике
за рад у матичној школи и издвојеном
одељењу Бељина
2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу доказе
предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: оверену фотокопију дипломе; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом,утврђено дискриминаторно понашање;
уверење о држављанству РС. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа. Кандидати потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом са званичне интернет странице Министарства
просвете достављају установи поштом. Неблаговремене,
непотпуне и пријаве у неодговарајућој стручној спреми
неће се узимати у разматрање.

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

Редовни професор за ужу научну област
Инжењерство нафте и гаса
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области којој припада ужа научна област. Остали услови
утврђени одредбама члана 74 став 10 Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020) и одредбама чл. 1, 6,
24 и 26 Правилника о начину и поступку стицања звања

Асистент за ужу научну област Рударски
радови, израда подземних просторија и
рударски материјали
УСЛОВИ: у звање асистента бира се студент одговарајућих
докторских студија који је сваки од претходних степена
студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 или
кандидат који има академски назив магистра наука коме је
прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови
утврђени су одредбама чл. 84 ст. 1 и ст. 2 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закон и 73/2018).
ОСТАЛО: Доставити пријаве са прилозима: биографија,
списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној
спреми, уверење о уписаним докторским академским студијама или доказ о прихваћеној теми докторске дисертације
за кандидате магистре, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству, на адресу: Рударско-геолошки
факултет, соба 107, Ђушина 7, 11000 Београд, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПАМЕТНИЦА ДИПЛОМАТ”

Београд - Чукарица, Београдског батаљона 123
тел. 062/8062-299
e-mail: jelena.cuk.pedagog@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, да се кандидати налазе
дуже од 6 месеци на евиденцији; пожељно радно искуство.

Логопед
на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидати имају завршену средњу медицинску
школу; пожељно радно искуство.
ОСТАЛО: Контакт са послодавцем слањем радне биографије на e-mail: jelena.cuk.pedagog@gmail.com или позивом
на број: 062/806-22-99.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 069/8066-389

Ванредни професор за ужу научну
област Статистика и математика
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у области
истраживања тржишта, у оквиру уже научне области.

Ванредни професор за ужу научну
област Пословна економија и менаџмент
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у области
стратегијског менаџмента и менаџмента ризика предузећа,
у оквиру уже научне области. Општи услови за кандидате
под а) и б) су прописани одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету, које је донео Национални савет за
високо образовање, Статутом Универзитета у Београду,
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Наука и образовање
Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду и општим актима
Универзитета у Београду - Економског факултета којима се
уређују услови и поступак за стицање звања наставника.

Асистент за ужу научну област
Рачуноводство и пословне финансије
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су прописани одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета, Правилника о ближим
условима за избор сарадника Факултета и Критеријума за
стицање звања наставника и сарадника на Економском
Факултету у Београду. Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у
области пословних финансија и реструктурирања предузећа, у оквиру уже научне области.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да у пријави назначе своју
научно-истраживачку и наставничку оријентацију. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и
прилозима: биографија, библиографија (списак радова и
радови), копије диплома, копија уверења о држављанству,
достављају се на адресу: Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, соба 139, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Редовни професор за ужу научну област
Медицинска биохемија
УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило
са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има
најмање 3 године педагошког искуства на високошколској
установи, има научни назив доктора наука, научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или
зборницима са рецензијама и способност за наставни рад,
више научних радова од значаја за развој науке у ужој
научној области објављених у међународним или водећим
домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално
стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални
метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним
пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум
или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира
и више радова саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима, већи број научних радова који утичу на
развој научне мисли у ужој области објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама,
односно већи број научних радова и саопштења изнетих на
међународним или домаћим научним скуповима, објављен
уџбеник или монографију или оригинално стручно остварење. остварене резултате у развоју научно-наставог
подмладка на факултету, учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер академским студијама;
завршен медицински или фармацеутски факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому
о завршеним претходним степенима студија и стеченом
научном називу доктора наука из одговарајуће научне
области (оверене фотокопије); биографију; списак радова;
радове; уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака;
извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење
о држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање су
прописани: Законом о високом образовању, Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду, Правилником
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету, Правилником о ближим условима за избор
у звање наставника на Фармацеутском факултету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом
Факултета.

Доцент за ужу научну област
Медицинска биохемија
за рад на факултету, на одређено време
од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни назив доктора наука; завршен фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању и
Статутом Фармацеутског факултета.

Асистент са докторатом за ужу научну
област Фармакокинетика и клиничка
фармација
на одређено време од 3 године
2 извршиоца
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УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив доктора наука из
научне области за коју се бира и показује смисао за наставни рад; завршен фармацеутски факултет.

Асистент са докторатом за ужу научну
област Фармакологија
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив доктора наука из
научне области за коју се бира и показује смисао за наставни рад; завршен фармацеутски или медицински факултет.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија
са просечном оценом и стеченом научном називу доктора
наука (оверена фотокопија), биографију, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање су прописани
Законом о високом образовању и Статутом Фармацеутског
факултета Универзитета у Београду. Пријаве кандидата са
прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета,
Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”

или путем поште на адресу: Основна школа „Змај Јова
Јовановић”, Мештровићева 19, 11000 Београд, са назнаком „За конкурс”. Све информације о конкурсу могу се
добити од секретара школе на број телефона: 011/2463227 и имејл школе: os.zjjovanovic@mts.rs, радним даном
од 8 до 12 часова.

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

Поништава се конкурс за избор једног наставника у
звање ванредни професор за ужу научну област Математичка анализа са применама, који је објављен у публикацији „Послови”, бр. 909 од 25.11.2020. године.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звање доцент за ужу
научну област Математичка анализа са
применама
на одређено време од пет година,
са непуним радним временом (80%)

11000 Београд, Мештровићева 19
тел. 011/2463-227

Наставник технике
и технологије / информатике
и рачунарства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 139 и чланом 140 став 1 и став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 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. гл. РС - Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018), тј. да поседује одговарајуће
високо образовање у смислу чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника,
васпитача и стручног сарадника и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018); да поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; да зна српски језик;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе: извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци), лекарско уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију),
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о знању српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на тим језицима);
доказ 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 обавезно). Уз горе
наведену документацију кандидат је дужан да попуни
и достави и пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима
кандидат 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 објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати. Пре
доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве достављати лично

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор математичких
наука или докторат наука из уже научне области за коју се
наставник бира. Поред наведених услова кандидати треба
да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу (број III-01523/43 од 16. 07. 2020. године и измене и допуне бр. III01-871/18 од 29. 10. 2020. године) и Правилником о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета
у Крагујевцу (бр. III-01-523/44 од 16. јула 2020. године и
допуна бр. III-01-871/19 од 29. 10. 2020. године). Пријава на
конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз
пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и оверене фотокопије диплома о претходно
завршеним степенима студија, списак научних и стручних
радова као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закон) и чл. 135 ст. 1 Статута
Универзитета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу (доступно на www.
kg.ac.rs - Избори у звања - Документи за заснивање радног
односа и стицање звања наставника), утврђена је обавеза
кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа
која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као
и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу,
доставља у електронском облику, на начин утврђен наведеним Упутством. Пријаву са доказима о испуњавању услова
конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у
Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје отворен
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на
интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.
Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се
не враћају.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАКОВСКИ УСТАНАК”
32304 Таково
тел. 032/5736-138

Стручни сарадник - библиотекар
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (до повратка са
породиљског одсуства), са 44% норме
УСЛОВИ: На радно место стручног сарадника - библиотекара може бити изабран кандидат који испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. има одговарајуће образовање
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Наука и образовање
према одредбама Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019);
2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање
мита, за 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;
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски
језик на коме се обавља образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 достављају се уз
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2 ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву
кандидати треба да доставе следећа документа: диплому о
одговарајућој стручној спреми у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи, уверење о држављанству (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење о
неосуђиваности (не старије од шест месеци), уверење да се
против кандидата не води кривични поступак (не старије од
шест месеци) - фотокопије морају бити оверене. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.
Уз пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Конкурс
спроводи комисија именована од стране директора школе.
Пријаве на конкурс доставити лично или путем поште на
адресу: ОШ „Таковски устанак”, 32304 Таково.

ЈАГОДИНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/561-697

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице
које има одговарајуће високо образовање за наставника
средње стручне школе за подручја рада: Пољопривреда,
производња и прерада хране, Хемија, неметали и графичарство, Здравство и социјална заштита, Личне услуге, за
педагога и психолога, стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, 2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких
наука ако има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, на основним студијама у трајању од
најмање четири године по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године (услов
из тачке 3.1 прописан је чланом 122 став 5, чланом 139
став 1 тачка 1, чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, чланом 2 став 1 тачка 1
Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања и чланом 122 став 2 тачка
1 Статута Технолошке школе); које има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(услов из тачке 3.2 прописан је чланом 139 став 1 тачка 2.
Закона о основама система образовања и васпитања, чланом 2 став 1 тачка 3 и чланом 6 Правилника о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања и чланом 122 став 2 тачка 2 Статута Технолошке
школе); које није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 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
обзора на изречену кривичну санкцију (услов из тачке 3.3
прописан је чланом 139 став 1 тачка 3. Закона о основама
система образовања и васпитања, чланом 2 став 1 тачка 4
и чланом 7 став 3 и 4 Правилника о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања и чланом 122 став 2 тачка 3 Статута Технолошке школе), за које
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није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (услов из тачке 3.4 прописан је чланом 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, чланом 2 став 1 тачка 5 и чланом 7 став 1 Правилника о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања и чланом 122 став 2 тачка 3 Статута Технолошке школе), које има држављанство Републике Србије (услов из тачке 3.5 прописан је чланом 139
став 1 тачка 4 Закона о основама система образовања и
васпитања, чланом 2 став 1 тачка 6 Правилника о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитањаи чланом 122 став 2 тачка 4 Статута Технолошке
школе); које зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (услов из тачке 3.6 прописан је чланом 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања, чланом 2 став 1 тачка 7 Правилника о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања и чланом 122 став 2 тачка 5 Статута
Технолошке школе), које има дозволу за рад наставника и
стручног сарадника - педагога и психолога (услов из тачке
3.7 прописан је чланом 122 став 5. Закона о основама система образовања и васпитања чланом 2 став 1 тачка 8.
Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања и чланом 122 став 2 тачка
6 Статута Технолошке школе), које има обуку и положен
испит за директора установе; изабрани директор који
нема положен испит за директора дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност; директору који не положи испит за директора у року од две
године од дана ступања на дужност престаје дужност
директора (услов из тачке 3.8 прописан је чланом 122 став
5, 9 и 10 Закона о основама система образовања и васпитања, чланом 2 став 1 тачка 8 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања и чланом 122 став 2 тачка 7 Статута Технолошке
школе), које има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, (услов из тачке 3.9 прописан је
чланом 122 став 5 Закона о основама система образовања
и васпитања, чланом 2 став 1 тачка 2 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и
васпитања и чланом 122 став 2 тачка 8 Статута Технолошке школе), које није правноснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности (услов из тачке 3.10
прописан је чланом 2 став 1 тачка 4 и чланом 7 став 2
Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања и чланом 122 став 2 тачка
9 Статута Технолошке школе). Кандидат за директора
установе образовања и васпитања не може да оствари
предност приликом избора ако је у току избора утврђено
да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита и друга кривично дела против
службене дужности, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом (услов из тачке 3.11 прописан чланом 7
став 4 и 5. Правилника о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања чланом 122
став 2 тачка 10 Статута Технолошке школе). Уз пријаву на
конкурс кандидат доставља: оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, уверење надлежне
полицијске управе да није правноснажном пресудом
осуђиван за кривична дела прописана чланом 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да за кандидата није утврђено дискриминаторно
понашање у поступку и на начин прописан законом (уверење треба да буде издато након расписивања конкурса),
уверење односно потврду повереника за заштиту равноправности да за кандидата није утврђено дискриминаторно
понашање, оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци), доказ да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад (овај доказ доставља кандидат
који одговарајуће високо образовање није стекао на српском језику), оверену копију дозволе за рад наставника и
стручног сарадника - педагога и психолога, оригинал или
оверену копију доказа да има обуку и положен испит за
директора установе (пријава уз коју није достављен овај
доказ неће се сматрати непотпуном), потврду о дужини
рада (најмање осам година) у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања, уверење надлежног привредног суда да није
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
дужности (уверење треба да буде издато након расписивања конкурса), уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога

- за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита и друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом (уверење треба да буде издато након расписивања конкурса),
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у раду
кандидата, извештај просветног саветника (овај доказ
подносе кандидати који поседују извештај), доказ о резултату стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег
вредновања (овај доказ доставља кандидат који је претходно обављао дужност директора установе), доказ (оригинал или оверена копија) о стеченом звању према прописима из области образовања (пријава уз коју није
достављен овај доказ неће се сматрати непотпуном), биографију (са прегледом стручног усавршавања, кретања у
служби). Лекарско уверење надлежне здравствене установе (да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима) доставља кандидат који
решењем министра просвете, науке и технолошког развоја буде именован за директора. Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду, односно решења
о премештају на радно место директора. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом у затвореним ковертама на адресу: Технолошка школа, 35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2,
са назнаком „Конкурс за избор директора”. Ближе информације могу се добити на тел. 035/561-697.

ОШ “ДУШАН ПОПОВИЋ”
35263 Белушић
тел. 035/8413-126

Професор домаћинства
са 30% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и то:
да имају одговарајуће високо образовање ускладу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гл. РС”, 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника основној школи („Службени гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, и 11/2019); да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран пре
закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или уверење о стеченом
одговарајућем образовању (ако диплома није уручена) у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018
- др. закон и 10/2019 и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Службени гласник - Просветни гласник РС”, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, и 11/2019), не
старију од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених /
оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци;
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019), не старије
од 6 месеци. Пријаве са доказима о испуњености услова
се достављају школи на горенаведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, лично или поштом,
у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс за
пријем у радни однос, на одређено време”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Телефон за
контакт: 035/8413-126.
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Наука и образовање

Професор немачког језика
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и
10/2019) и то: да имају одговарајуће високо образовање
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018др.закони и 10/2019) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/12,
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ
доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или уверење о стеченом одговарајућем образовању (ако диплома није уручена) у складу
са чланом 140 Закона о основама система образоања и
васпитања (“Службени гласник РС”, 88/2017, 27/2018-др.
закони и 10/2019 и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, и 11/2019), не старију
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију) не старији од 6 месеци; уверење
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основма система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019), не старије од 6
месеци. Пријаве са доказима о испуњености услова се достављају школи на горенаведену адресу, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, лично или поштом у затвореној коверти, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем
у радни однос на неодређено време”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. Телефон за контакт: 035/8413-126.

Педагог
на одређено време, до повратка радника
са боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018-др закони и 10/2019) и
то да имају одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 140 Закона о основма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017, 27/2018-др. закони и
10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду); да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или уверење о стеченом одговарајућем образовању (ако диплома није уручена), у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, 88/2017, 27/2018-др.
закони и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних срадника у основној школи
(“Службени гласник - Просветни гласник РС”, бр, 11/12,
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, и 11/2019), не старију
од 6 месеци; извод из матичне кнуиге рођених (оригинал
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или оверену фотокопију), не старији од 6 месеци; уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокоију); доказ да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019), не старији од 6
месеци. Пријаве са доказима о испуњености услова се достављају школи на горенаведену адресу у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, лично или поштом у затвореној коветри са назнаком “Пријава за конкурс за пријем у
радни однос, на одређено време”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Телефон за контакт:
035/8413-126.

Професор техничког и информатичког
образовања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и
10/2019), и то да имају одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 88/2017,
27/2018-др. закони и 10/2019 и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, и
11/2019); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима / лекарско уверење о
томе као доказ доставља кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање, да имају држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или уверење о стеченом одговарајућем образовању (ако диплома није уручена), у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019 и Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник РС, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, и 11/2019), не старију од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), не старији од 6 месеци; уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у члану
139 став 1 тачка 3 Закона о основма система образовања
и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони
и 10/2019), не старији од 6 месеци. Пријаве са доказима о
испуњености услова се достављају школи на горенаведену адресу у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично или поштом у затвореној коверти, са назнаком:
“Пријава на конкурс за пријему радни однос на неодређено
време”. Неблговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Телефон за контакт: 035/8413-126.

Помоћни радник
на одређено време до повратка радника
са боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони
и 10/2019) и то да имају: 1. степен образовања; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду); да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна з атвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или уверење о стеченом одговарајућем образовању (ако диплома није уручена, не старију
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију, не старији од 6 месеци), уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), доказ да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, 88/2017,
27/2018-др закони и 10/2019), не старији од 6 месеци.
Пријаве са доказима о испуњености услова се достављају
школи на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, лично или поштом у затвореној
коверти, са назнаком: “Пријава на конкурс за пријем у радни однос, на одређено време“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Телефон за контакт:
035/8413-126.

Професор - Чувари природе
са 10% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/20189-др, закони и
10/2019 и то: да имају одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018-др.
Закон, 10/2019), и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник РС”, бр.-11/12,
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019); да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ
доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да
имају држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или уверење о стеченом одговарајућем образовању (ако диплома није уручена) у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018др. закони и 10/2019), Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Службени гласник - Просветни гласник РС”, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019), не
старију од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), не старији од 6 месеци;
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019), не старији од 6
месеци. Пријаве са доказима о испуњености услова се достављају школи на горенаведену адресу у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, лично или поштом у затвореној коверти, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем у
радни однос, на одређено време”. Неблговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Телефон за контакт:
035/8413-126.

Професор хемије
са 60% радног времена, за рад у
матичној школи у Белушићу - 20%,
у издвојеном одељењу у Драгову - 20%
и у издвојеном одељењу у Опарићу 20%, на одређено време до повратка
радника са функције
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони 10/2019),
и то: да имају одговарајуће високо образовање у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018-др.закони
и 10/2019 и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, и 11/2019); да имају психичку,
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физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду); да
нису осуђивани 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 малолетаног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или уверење о стеченом одговарајућем образовању (ако диплома није уручена), у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018-др. закони
и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019), не старију од 6
месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију), не старију од 6 месеци; уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену фотокопију); доказ да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 88/2017,
27/2018-др. закони и 10/2019), не старији од 6 месеци.
Пријава са доказима о испуњености услова се доставља
школи на горенаведену адресу у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, лично или поштом у затвореној
коверти, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Телефон за контакт:
035/8413-126.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Редовни професор за ужу научну област
Интерна медицина
2 извршиоца
Редовни професор за ужу научну област
Педијатрија
Ванредни професор за ужу научну
област Педијатрија
Ванредни професор за ужу научну
област Психијатрија са медицинском
психологијом
Доцент за ужу научну област
Епидемиологија
Асистент са докторатом за ужу
научну област Превентивна и дечја
стоматологија
3 извршиоца
Асистент са докторатом за ужу
научну област Орална медицина и
пародонтологија
Сарадник у настави за ужу научну област
Микробиологија и имунологија
Сарадник у настави за ужу научну област
Дерматовенерологија
Сарадник у настави за ужу научну област
Патологија
Сарадник у настави за ужу научну област
Хистологија и ембриологија
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:
А) У звање редовног професора може бити бирано
лице које испуњава следеће минималне услове:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 1. испуњени услови за избор у звање
ванредног професора; 2. позитивна оцена педагошког рада
у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода; 3. објављена два рада из научне области за коју
се бира, у периоду од избора у звање ванредног професора,
у часописима категорије М21, М22 или М23; 4. цитираност
од 10 хетероцитата; 5. једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или два саопштења
на међународним или домаћим научним скуповима; 6. књига
из релевантне области, одобрен од стране наставно научног
већа факултета уџбеник, поглавље у одабраном уџбенику
или превод одабраног иностраног уџбеника за ужу научну
област за коју се бира, објављеног у периоду од избора у
наставничко звање; 7. резултат у развоју научнонаставног
подмладка на факултету; 8. учешће у комисијама за одбрану
три завршна рада на специјалистичким, односно мастер економским студијама; 9. наставник који се бира у звање редовног професора мора испуњавати и услове да буде ментор
за вођење докторске дисертације у складу са стандардом
9 (наставно особље) „Правилника о изменама и допунама
Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма“.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање мора да
испуни најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени и образложени
у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника. Наставницима
на клиничким предметима неопходна одговарајућа здравствена специјализација.
Б) У звање ванредног професора може бити бирано
лице које испуњава следеће услове:
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 1. испуњени услови за избор у звање
доцента; 2. позитивна оцена педагошког рада у студентским
анкетама током целокупног претходног изборног периода;
3. обавезно педагошко искуство на универзитету у трајању
од најмање три године; 4. објављена два рада из научне
области за коју се бира, у периоду од избора у звање доцента, у часописима категорије М21, М22 или М23; 5. оригинал-

но стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту; 6. одобрен уџбеник, монографија, практикум или збирка
задатака од стране наставно-научног већа факултета (све са
ИСБН бројем) за ужу научну област за коју се бира.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање мора да
испуни најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени и образложени
у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.
В) У звање доцента може бити бирано лице које
испуњава следеће услове:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 1. лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање осам
(8,00), односно које има најмање три године педагошког
искуства на универзитету и има научни назив доктор наука
и има научне (стручне) радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијом; 2. позитивна оцена
педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода; 3. обавезно педагошко
искуство на универзитету у трајању од најмање три године;
4. објављен један рад из научне области за коју се бира у
часопису категорије М21, М22 или М23.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање мора да
испуни најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени и образложени
у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.
Г) У звање асистента са докторатом може бити
бирано лице које испуњава следеће услове:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: За асистента са докторатом на
факултету може бити изабрано лице које испуњава услове
прописане Законом о високом образовању, Статута Факултета и овим Правилником и то: 1. ако је стекло научни
назив доктора медицинских наука; 2. ако је интегрисане
академске студије завршио/ла са просечном оценом најмање осам (8); 3. ако има смисао и способност за наставни
рад. За асистента са докторатом на клиничким предметима
може бити изабрано лице које поред услова из члана 14
Правилника има завршену одговарајућу здравствену специјализацију.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ: Смисао и способност за наставни
рад асистента са докторатом са претклиничким предметима факултета утврђује се на основу: већег броја објављених научних радова у домаћим и иностраним часописима;
већег броја стручних радова на домаћим или међународним скуповима. Смисао и способност за наставни рад асистента са докторатом на клиничким предметима факултета
утврђује се на основу: веће оцене на специјалистичком
испиту; већег броја објављених научних радова у домаћим
и иностраним часописима; већег броја стручних радава на
домаћим и међународним скуповима.
Д) У звање сарадника у настави може бити бирано
лице које испуњава следеће услове:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: за сарадника у настави на факултету може бити изабрано лице које испуњава услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Факултета и
овим Правилником и то: ако је студент докторских студија;
ако је интегрисане академске студије завршило са просечном оценом најмање 8,00 (осам); ако има смисао и способност за наставни рад.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ: смисао и способност за наставни рад
сарадника у настави на клиничким предметима факултета
утврђује се на основу: веће просечне оцена из предмета
уже научне области; одобрена здравствена специјализација; већег број научних радова објављених у домаћим
или иностраним часописима; већег броја стручних радова
на домаћим или међународним скуповима; краћи рок студирања - млађи кандидат; врста и број добијених студентских признања; активно познавање страних језика; активно познавање рада на рачунару. Смисао и способност за
наставни рад сарадника у настави на претклиничким предметима факултета утврђује се на основу: веће просечне
оцена из предмета уже научне области; већег број научних
радова објављених у домаћим или иностраним часописима;
већег број стручних радова на домаћим или међународним
скуповима; краћи рок студирања - млађи кандидат; врста и
број добијених студентских признања; активно познавање
страних језика; активно познавање рада на рачунару.
Посебни услови, оцена испуњености услова и поступак избора наставника и сарадника регулисани су Законом о високом образовању, Правилником о ближим условима за избор
наставника Универзитета у Приштини - Косовска Митровица,
Статутом и Правилником о условима, начину и поступку избора у звање сарадника Медицинског факултета у Приштини
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- Косовска Митровица. Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни доставити доказ о испуњености услова предвиђених
конкурсом. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“
и на сајту Факултета. Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини, 38220 Косовска Митровица, Анри
Динана бб или предајом Архиви Факултета: 028/498-298.

МАШИНСКА ШКОЛА
ПРИШТИНА - ПРЕОЦЕ

Приштина - Преоце, Мирољуба Танасковића бб

Стручни сарадник - педагог
са 50% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да поседује одговарајуће високо образовање у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета и стручних сарадника и васпитача у средњим стручним школама („Сл. гласник РС“, бр.
8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020,
14/2020), односно поседовање одговарајућег образовања
и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
ученицима; извршена психолошка процена способности за
рад са ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; знање српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад; 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 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; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен пријавни формулар са званиче интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим
језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, радну биографију (осим за лица
која први пут заснивају радни однос) - пожељно, лекарско
уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, у складу са законом. Пријаве треба послати
на адресу: Машинска школа Приштина - Преоце, Мирољуба Танасковића бб. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и путем телефона: 038/81119.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

Наставник у звању доцента за ужу
Кривичноправну научну област
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови прописани су у члану 74, а на период сагласно члану
75 Закона о високом образовању и чл. 110 и 127 Статута
Правног факултета Универзитета у Крагујевцу. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова као и доказе
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању, слати на
адресу: Правни факултет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац,
Јована Цвијића 1. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса.
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

Сарадник у настави за ужу
Кривичноправну научну област
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких
студија из научне области за коју се бира, који је студије
првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8, на период од једне године, са условима из члана 83 Закона о високом образовању и чл. 117 и 127 Статута Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова, као и доказе из члана
72 став 4 Закона о високом образовању, слати на адресу:
Правни факултет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована
Цвијића 1. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ“
34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 5
тел. 034/305-135

Наставник соло певања
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: У смислу члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/17 и 27/2018 - други закони, 10/2019 и 6/2020), у радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом и то ако има: одговарајуће
образовање; психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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. Одговарајуће образовање има лице које је стекло
одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања. Ближи услови у погледу степена и врсте образовања наставника за послове за које је конкурс расписан предвиђени су
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно
информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
16/15, 11/16 и 2/17); за обављање послова наставника, уз
достављање доказа о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (чл. 142 Закона о основама система образовања и
васпитања).
ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом, кандидат
треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању и додатка дипломи (за завршене
мастер студије), односно уверење о дипломирању уколико диплома још није издата; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); да лице зна српски језик (доказ је
приложена диплома о стеченом образовању, а уколико
је диплома стечена на другом језику доказ је потврда или
сведочанство средње школе), уверење полицијске управе
да кандидат није осуђиван за кривична дела наведена у
чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о сновама система образовања
и васпитања. Изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, који се
одштампан доставља школи заједно са потребном документацијом. Кандидати који буду позвани од стране школе
дужни су да приступе провери психофизичких способности
коју врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Кандидати су дуж-

ни да у пријави наведу контакт телефон, како би били обавештени о поступку провере психофизичких способности.
Пријаве кандидата који не приступе провери психифизичких способности неће се разматрати. Документа се предају
у оригиналу или у овереној фотокопији, путем поште или
непосредно у секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс
остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Молбе са
потребним документима слати на горе наведену адресу.

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

Наставник у звање доцента за поље
уметности, област Примењене уметности
и дизајн, ужа уметничка област
Фотографија
са 70% радног времена, на одређено
време од пет година
УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу уметности: за избор у звање доцент: доктор уметности са
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства
на високошколској установи и уметничка остварења
у уметничкој области или високо образовање мастер
академских студија и призната уметничка остварења.
Обавезан услов је непостојање сметње из чл. 72 ст. 4
Закона о високом образовању и остали општи, обавезни, изборни и посебни услови који су предвиђени чл.
74 и чл. 75 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 73/2018 и 67/2019),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст,
бр. II-01/265/2 од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs),
Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета
у Крагујевцу I (бр. II-01-400/6 од 07.05.2019), Одлуком о
изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу
II (бр. II-01-400/5 од 07.05.2019), Одлуком о изменама
и допунама Статута Униеврзитета у Крагујевцу III (бр.
II-01-564/3 од 28.06.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу IV (бр. II-01359/3 од 05.06.2020), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25.10.2019.
године - пречишћен текст), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14,
13/2017 - одлука УС и 113/2017), Правилником о начину
и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/43
од 16. 7. 2020 године), Одлуком о изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-871/18 од 29. 10. 2020) - www.kg.ac.rs,
Правилником о критеријумима за избор наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/44 од 16.07.2020),
Одлуком о допуни Правилника о критеријумима за избор
у звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III01-871/19 од 29.10.2020), Правилником о ужим научним,
уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-342/23 од 28.05.2020) и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која
је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава
на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, извод из матичне књиге рођених (оверена копија), фотокопија личне
карте и очитана лична карта, потврда надлежног органа
(полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал или оверена копија), потврда
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на
ФИЛУМ-у), потврда о педагошком искуству на високошколској установи, за кандидате који се први пут бирају у
звање наставника и заснивају радни однос на факултету
у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно
приступно предавање. Сву конкурсну документацију са
доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати
су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD-у) у 3 примерка, у складу са Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање и Одлуком о изменама
и допунама Упутства за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената
које кандидат доставља у току поступка избора у звање
(доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php).
Приликом доказивања биографских података, кандидат
је дужан да се придржава Закона о заштити података
о личности, односно да све личне податке, технички,
одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената морају
бити оверене. Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна документација, у складу са Упутством
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Наука и образовање
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора и Одлуком о изменама и допунама
Упутства за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање, тражена конкурсом као доказ о испуњености услова, сматраће се некомплетном и неће се разматрати од стране комисије. Сва
документација и радови достављају се Служби за опште
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке
гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА “19. ОКТОБАР”
34209 Маршић, Др Драгише Мишовића бб
тел: 034/6350-664

Секретар
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 и 6/20). Послове секретара може обављати лице
које има образовање из области правних наука - високо
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
мастер струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике
Србије; знање српског језика.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, сви кандидати достављају и следећу документацију: радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном; доказ о одговарајућем образовању (оверен препис или оверена фотокопија дипломе
траженог степена и врсте образовања, односно уверења
ако диплома није издата, овера не старија од 6 месеци);
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); уверење или потврду
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да
није утврђено дискриминаторно понашање, коју издаје
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци);
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду; доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад - српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати који су образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика
(не старија од 6 месеци). Кандидати који буду изабрани
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са
неовереном документацијом неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са потребном документацијом
са назнаком “За конкурс за радно место секретар школе”, доставити на адресу: ОШ „19. октобар”, Др Драгише
Мишовића бб, 34209 Маршић или лично секретаријату
школе на наведену адресу, радним данима од 9 до 13
часова. Телефони за контакт: 034/6350-664 и 060/3351168.

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

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Конкурс објављен 25.11.2020. године у публикацији
„Послови“ број 909, за радно место: наставник у звању
редовног или ванредног професора за ужу научну
област Генетика, на неодређено време или одређено
време 5 година, исправља се у делу који се односи на
назив радног места и треба исправно да гласи:
Наставник у звању редовног или ванредног
професора за ужу научну област Медицинска
генетика на неодређено време или одређено
време 5 година.

К РА Љ Е В О
ПУ “ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО” РАШКА
36350 Рашка, Милуна Ивановића б.б.
тел. 036/736-120

Васпитач или васпитач-приправник
14 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: више образовање
или високо образовање, на студијама другог степена (мастер академске студије, 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 Законом; на студијама првог степена (основне струковне студије, основне
академске или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
(доказ се доставља пре закључења уговора о раду); да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Статус
приправника регулисан је чл. 144 и 145 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018-др. закон, 10/19 и 6/20).

Медицинска сестра - васпитач
или медицинска сестра - васпитач
приправник
3 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: средње образовање
- IV степен, медицинска сестра - васпитач или лице које
има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или специјалистичке струковне студије),
на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста
- васпитач; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (доказ се доставља пре закључења уговора о раду); да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Статус приправника регулисан је чл. 144 и 145 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/19 и 6/20).

Сарадник - медицинска сестра за
превентивну здравствену заштиту и негу
или радно место сарадник - медицинска
сестра за превентивну здравствену
заштиту, приправник

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: средње образовање
- IV степен, образовање здравствене струке у трајању од
четири године, стручни испит, једна година рада у струци;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (доказ се доставља пре закључења
уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Сарадник за исхрану - нутрициониста
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије или
специјалистичке струковне студије), односно на студијама у
трајању од три године или више образовање здравствене
струке; да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (доказ се доставља пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Финансијско- рачуноводствени
аналитичар
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: високо образовање,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, знање рада на рачунару, најмање три године радног искуства; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (доказ се доставља пре
закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: високо образовање
из економских или правних наука 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, мастер студије, на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару, испит за службеника за јавне
набавке (лице које нема положен испит за службеника за
јавне набавке дужно је да исти положи у року од годину дана од дана заснивања радног односа у установи);
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом (доказ се доставља пре закључења уговора о раду); да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
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које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Референт за јавне набавке
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: средње образовање
и знање рада на рачунару; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом (доказ се доставља
пре закључења уговора о раду); да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: средње образовање
машинске или електро струке; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом (доказ се доставља
пре закључења уговора о раду); да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Домар / мајстор одржавања - руковалац
парних котлова
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: средње образовање
машинске струке и положен стручни испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања постојењем
у котларници); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (доказ се доставља пре закључења уговора о раду); да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Кувар/посластичар
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: средње образовање
- кувар; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (доказ се доставља пре закључења
уговора о раду); да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Спремач
4 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: основно образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом (доказ се доставља пре закључења уговора
о раду); да лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
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затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Конкурс
спроводи конкурсна комисија именована од стране директора Предшколске установе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у обзир. Напомена: кандидати
уз пријаву на конкурс достављају кратку биографију - CV,
контакт телефон, тачну адресу боравка, ради достављања
писмена и позивања за обављање психолошке процене
способности за рад са децом, у складу са законом. Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова подносе се на адресу: Предшколска установа „Весело
детињство” Рашка, Милуна Ивановића бб, 36350 Рашка,
тел. 036/736-120.

КРУШЕВАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Вука Караџића 11
тел. 037/711-842

Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
радника са функције директора школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања и
то да: а) има одговарајуће образовање (предвиђено Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Машинство и обрада метала („Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016,
13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018); б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) има држављанство Републике; д) зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
кандидати треба да доставе оверене преписе, и то: диплому о стручној спреми; уверење - потврду из казнене евиденције о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); уверење
- потврду из казнене евиденције да се не води истрага; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених
са холограмом; потврду високошколске установе којом се
потврђује да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или оверен документ да је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу; кратку биографију - CV. Доказ о испуњености услова из тачке
б) прибавља кандидат пре закључења уговора о раду, а
под тачком д) доказ се доставља уз пријаву у случају да
је одговарајуће образовање стечено ван територије Републике Србије. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима у Националну службу за запошљавање у Крушевцу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Одлука о избору кандидата биће донета у
законском року. Уз пријавни формулар, који се преузима на
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања огласа, лично
или на горенаведену адресу. Конкурс спроводи конкурсна
комисија именована решењем од стране директора школе.

ЛЕСКОВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ВУКИЦА МИТРОВИЋ”
16000 Лесковац, Масариков трг С-12/1
тел. 016/255-366

Васпитач
на одређено време ради замене одсутних
запослених преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије и специјалистичке академске студије); на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или
више образовање.

Сарадник - медицинска сестра за
превентивну здравствену заштиту и негу
на одређено време ради замене одсутних
запослених преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање здравствене струке у трајању од четири године; положен испит за
лиценцу. Поред општих услова за заснивање радног односа утврђенх у члану 24 Закона о раду (“Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење и
6/2020), кандидат треба да испуњава и услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др. закон
- даље Закон и 10/2019 и 6/2020) и то: да има држављанство Републике Србије; 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 примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правне слободе и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да зна српски
језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: потписану биографију; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу (за радно место сарадник медицинска сестра за превентивну заштиту и негу); оригинал/
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених; доказ о познавању српског
језика на коме се остварује васпитно-образовни рад, уколико
је неопходан. Уврење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Наведена документа не смеју
бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају
бити оверене од стране надлежног органа као доказ да су
верне оригиналу. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања. Потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, слати на адресу: ПУ “Вукица Митровић”,
Масариков трг С-12/1, 16000 Лесковац или доставити лично у
установу, сваким радним даном од 8 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. За
ближе информације о конкурсу обратити се Правној служби
на телефон: 016/255-366.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”
16000 Лесковац, Млинска 2
тел. 016/248-402

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (до повратка
запослене са боловања)
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар, пијаниста; академски музичар пијаниста;
мастер музички уметник, професионални статус - клавириста.

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

Наука и образовање

Наставник теоретске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (до повратка
запосленог са боловањ)
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење музички педагог; дипломирани музичар педагог; дипломирани музичар
- педагог; професор солфеђа и музичке културе; професор
солфеђа; мастер теоретичар уметности, професионални
статус - музички педагог.

Наставник физике
са 5% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (до повратка запосленог
са боловања)
УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани физичар за општу физику; професор физике за
средњу школу; дипломирани професор физике - мастер;
мастер физичар.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају у оригиналу или овереном препису/фотокопији
следећу документацију: биографију (CV); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности, не старији од
6 месеци (уверење из МУП-а); диплому или уверење о
стеченом одговарајућем образовању. Конкурсна комисија
коју именује директор утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана од истека рока за пријем пријава и кандидате који су изабрани у
ужи избор упућује у року од осам дана на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. О датуму провере
психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима, обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за
пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса у листу “Послови”. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани
кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, а пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Све информације
можете добити на телефон Музичке школе: 016/248-402.
Пријаве на конкурс са пријавним формуларом и траженом документацијом слати на адресу школе или доставити
лично у секретаријат Музичке школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ТАСИЋ”
16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/212-701

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање
(најмање средње образовање); сертификат - савладан програм обуке за педагошког асистента; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: кратку биографију; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о
стручној спреми; уверење о неосуђиваности за кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије
од 6 месеци), као и попуњен формулар који се налази на
званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) се прибавља у
поступку одлучивања пре закључења уговора о раду.

развоја (попунити и одштампати), кандидати су дужни да
доставе оверене фотокопије: личне карте, дипломе о стеченом образовању, уверења о држављанству, извода из
матичне књиге рођених и кратку биографију. Лекарско
уверње и уверење о некажњавању подноси кандидат који
буде изабран, пре закључивања уговора о раду. Пријаву са
доказима доставити на адресу: Основна школа „Др Зоран
Ђинђић”, Павла Софрића 30, 18116 Ниш. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Наставник предметне наставе наставник информатике и рачунарства
са 30% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета

ОСНОВНА ШКОЛА
“БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ”

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1 тачка 1) и 2) Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. Закон, 10/2019 даље Закон и 6/2020), као и
Правилником о степену и врсти образовања наставника
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017 и
13/2018). Кандидати треба да испуњавају услове у складу
са чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1. тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат
само уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања.

НИШ
ОСНОВНА ШКОЛА
“Др ЗОРАН ЂИНЂИЋ”
18116 Ниш, Павла Софрића 30

Наставник географије
за 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених важећим законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне
услове: послове наставника географије у основној школи
може да обавља лице које испуњава следеће услове: има
одговарајуће образовање: професор географије, дипломирани географ, професор географије и историје, дипломирани професор биологије и географије, дипломирани
професор географије и информатике, професор биологије-географије, професор физике-географије, професор
географије-информатике, дипломирани професор географије-мастер, дипломирани географ - мастер, мастер
географ, мастер професор географије, мастер професор
биологије и географије, мастер професор географије и
информатике, дипломирани географ - просторни планер,
мастер професор предметне наставе; лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер
треба да имају завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор
географије, двопредметне студије биологије и географије
или двопредметне студије географије и информатике; има
психичку, физичку и здравствену способност за рад; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије. Уз пријавни формулар који се налази на званичној
страници Министарства просвете, науке и технолошког

18000 Ниш, Бубањских хероја 1

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године. Кандидат, поред наведеног, мора
испуњавати и остале услове прописане чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања и то: да има
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик - уколико кандидат није
стекао образовање на српском језику потребно је доставити уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе.
Кандидат је дужан да уз пријавни формулар са интернет
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја
достави следећу документацију: кратку биографију; оригинал или оверену копију дипломе; оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверену копију уверења о држављанству не старијег од 6
месеци; оригинал или оверену копију уверења о неосуђиваности које се прибавља код надлежне полицијске управе, не старијег од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења основног суда да се против кандидата не
води кривични поступак, не старијег од 6 месеци; доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прибавља
се по избору кандидата, а пре закључења уговора раду.
Сви остали докази су саставни део пријаве на конкурс.
Кандидат је дужан да обавезно достави своју тачну адресу
и контакт телефон. Радни однос се заснива на одређено
време, са пуним радним временом, а место рада је Ниш.
Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране, односно исте ће бити одбачене. Пријаве
се достављају на адресу: Основна школа “Бубањски хероји”
Ниш, Бубањских хероја 1, Ниш. Конкурс за пријем у радни
однос спроводи конкурсна комисија, коју директор именује
посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима при Националној служби за
запошљавање у Нишу.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Сарадник у звању асистент за ужу
научну област Машинске конструкције
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуњавају
опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса
прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 72
став 4 Закона о високом образовању. Посебни услови конкурса прописани су чланом 84 став 1 и 2 Закона о високом
образовању, чланом 177 став 1 и 2 Статута Универзитета
у Нишу, чланом 143 став 1 и 2 Статута Машинског факултета у Нишу и чланом 4 Правилника о поступку стицања
звања и заснивања радног односа сарадника и сарадника
ван радног односа и условима за стицање звања сарадника
Машинског факултета у Нишу (даље: Правилник). За кандидате који немају претходно педагошко искуство на високошколској установи у звању сарадника из члана 82 став 1
Закона о високом образовању (сарадник у настави, асис-
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тент или асистент са докторатом), а учествују на овом конкурсу, декан Факултета ће обезбедити одржавање приступног вежбања на начин прописан чланом 6 Правилника.
Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у обавези да Факултету доставе документацију којом доказују да
испуњавају услове из овог конкурса и подносе: попуњен,
одштампан и потписан Образац пријаве на конкурс за
избор сарадника прописан Правилником, који је доступан
на интернет страници Факултета http://www.masfak.ni.ac.
rs/index.php/sr/v-s-i/2548-br-z-c-pri-v-n-n-urs-z-izb-r-s-r-dnishins-g-f-ul-u-nishu, а може се преузети и на писарници
Факултета; доказ о одговарајућој школској спреми (оверен
препис дипломе о завршеном одговарајућем степену студија и уверење о статусу студента докторских академских
студија); доказ о претходном педагошком искуству на високошколској установи у звању сарадника, односно активном
учешћу у реализацији наставних активности на високошколској установи (одговарајућа потврда високошколске
установе) - за кандидате који имају овакво искуство; биографију са списком публикација и прилоге који документују
наводе из пријаве и омогућују увид у научни рад и стручне
квалификације кандидата; уверење надлежне полицијске
управе да против кандидата није изречена правноснажна
пресуда за кривична дела против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској
установи, које је издато након датума расписивања овог
конкурса; фотокопију важеће личне карте, односно очитан
образац чиповане личне карте кандидата. Документацију
кандидати подносе на адресу: Машински факултет у Нишу,
Александра Медведева 14, Ниш. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве кандидата које нису комплетне или
поднете по правилима расписаног конкурса, сматраће се
неуредним и неће бити разматране, о чему декан Факултета доноси посебан закључак и доставља га кандидату.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15
тел. 018/800-748

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: услови прописани за степен и врсту образовања
наставника у основној музичкој школи у складу са чл. 2 ст.
1 Правилника о степену и врсти образовања наставника у
основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19 и 1/20). Остали услови: општи
услови за рад из Закона о раду; услови из чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу
са Европским системом преноса бодова (чл. 142 Закона о
основама система образовања и васпитања). Сви кандидати, уз ручно потписану пријаву на конкурс са биографијом,
достављају: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању и додатка дипломи (за завршене мастер
студије), односно уверење о дипломирању уколико диплома још није издата и уверење високошколске установе о
положеним испитима (чл. 142 Закона о основама система
образовања и васпитања); извод из матичне књиге рођених - прибављен после 27.03.2009. године (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); да лице
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(доказ о томе се доставља само уколико образовање није
стечено на српском језику); уверење полицијске управе да
кандидати нису осуђивани за кривична дела наведена у чл.
139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Изабрани кандидати пре закључења уговора
о раду достављају: лекарско уверење да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који се одштампан доставља установи
заједно са потребном документацијом. Документа се предају у оригиналу или овереној фотокопији, путем поште
или лично у просторијама секретаријата школе. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Конкурс за пријем у радни однос спроводи
конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним
решењем. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе на телефон: 018/800-748. Кандидати
који буду позвани од стране школе су дужни да приступе
провери психофизичких способности коју спроводи одговарајућа филијала Националне службе за запошљавање

22

| Број 910 | 02.12.2020.

применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу контакт телефон како би били обавештени о поступку провере психофизичких способности.
Пријаве кандидата који не приступе провери психофизичких способности неће се разматрати.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”
18000 Ниш, Александра Медведева 18

Стручни сарадник - педагог школе
са 50% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани педагог; професор педагогије;
дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани
педагог - мастер; мастер педагог. Остали услови за пријем
у радни однос: одговарајуће образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно
образовање је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; знање српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова саставни су део пријаве
на конкурс, а лекарско уверење прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Услови за
пријем у радни однос у складу са чл. 139, 140, 142 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20); степен и врста стручне
спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник РС“, бр. 8/15, 11/16, 2/17, 13/16,
2/17, 13/18, 7/19). Пријаве на конкурс поднети лично или
поштом на адресу школе: Александра Медведева 18, Ниш.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
18000 Ниш, Гарсија Лорке бб

Наставник предметне наставе наставник немачког језика
са 55,56% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених
Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1) - 5), чланом 140 став
1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања и услове из члана 25 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Свети Сава” Ниш (дел. бр. 610- 194/2018-01) и
то: да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и

одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима којима су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких, педагошких и методичних дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (које је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу);
кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да има има образовање из
претходног ставе; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Услови: професор односно дипломирани
филолог за немачки језик и књижевност; мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил немачки
језик); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет/профил немачки језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм
немачки језик, књижевност и култура). По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (само
учесник конкурса који је променио презиме, односно име,
после издавања уверења, односно дипломе); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије
не старија од 6 месеци); оригинал доказа надлежне полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30 дана); оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима
још није издата диплома оверену фотокопију уверења о
стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију
дипломе о завршеним студијама првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета (само учесник конкурса који има завршене
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука); оверену фотокопију доказа надлежне
високошколске установе о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (само учесник конкурса који
је образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стекао на високошколској установи у току студија или након дипломирања); оверену фотокопију доказа
надлежне високошколске установе о положеним испитима
из педагогије и психологије, односно оверену фотокопију
доказа о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (само учесник конкурса који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу); оверену
фотокопију доказа одговарајуће високошколске установе
о положеном испиту из српског језика (само учесник конкурса који одговарајуће образовање није стекао на српс-
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Наука и образовање
ком језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе
из тачака 7) и 8) пријава се сматра потпуном, али кандидат
који буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан је
да наведено образовање стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Услови за заснивање радног
односа морају бити испуњени и после заснивања радног
односа. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од
дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 139
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену кандидата коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду доставља
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима. Термини изражени у овим тексту у
граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се односе. Пријаву послати на адресу: Основна школа „Свети Сава”, Гарсија Лорке
бб, Ниш. Ближе информације о конкурсу могу се добити
од чланова комисије на телефон: 018/233-891. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у
разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“
Ниш, Гарсија Лорке бб

Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време наставника предметне наставе - немачког језика,
са непуном нормом (60%), који је објављен у публикацији „Послови“ број 901 дана 30.9.2020. године,
поништава се јер је дошло до смањења норме која
је слободна и коју је конкурсом потребно попунити.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“
Ниш, Гарсија Лорке бб

Наставник предметне наставе - немачког
језика
са непуним радним временом (55,56%)
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених
Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5), чланом 140
став 1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и услове из члана 25 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Свети Сава“ Ниш (дел. бр. 610- 194/2018-01), и
то: да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима којима
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима. Учесник конкурса из тачке
1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање
кандидата је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (које је обавезан да стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу). Кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из претходног става;
2) да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима, 3) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
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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 понашањe, 4) да има држављанство Републике
Србије, 5) да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3) - 5)
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2)
прибавља се пре закључења уговора о раду; професор
односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил немачки језик), мастер професор језика
и књижевности( струдијски програм или главни предмет/
профил немачки језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм немачки језик, књижевност
и култура). По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: 1) попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, 2) оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (само учесник конкурса
који је променио презиме односно име после издавања
уверења, односно дипломе), 3) оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије
(оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије не
старија од 6 месеци), 4) оригинал доказа надлежне полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашањe (оригинал не старији од 30 дана), 5) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није издата диплома оверену
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању, 6) оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета (само
учесник конкурса који има завршене студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких
наука), 7) оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (само учесник конкурса који је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској установи у току студија
или након дипломирања), 8) оверену фотокопију доказа
надлежне високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије односно оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту односно испиту
за лиценцу (само учесник конкурса који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу), 9) оверену
фотокопију доказа одговарајуће високошколске установе
о положеном испиту из српског језика (само учесник конкурса који одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе
из тачке 7) и 8) пријава се сматра потпуном, али кандидат
који буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан је
да наведено образовање стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Услови за заснивање радног
односа морају бити испуњени и после заснивања радног
односа. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од
дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 139
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену кандидата коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидати-

ма. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду,
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима. Пријаву послати на
адресу: Основна школа „Свети Сава“, Гарсија Лорке бб,
Ниш. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
чланова комисије, на телефон: 018/233-891. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
18311 Сићево
тел. 018/415-1411

Шеф рачуноводства
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, односно до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају, поред општих
услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-Одлуке УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење) и следеће услове у складу са чланом 139 став 1 тач.
1-5) Закона о основама система образовања и васпитања и
то: да имају одговарајуће образовање: под одговарајућим
образовањем у складу са чланом 21 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи
„Надежда Петровић” у Сићеву бр.01-1684 од 20.08.2019.
године са изменама бр. 01-1977 од 05.09.2019. године и
бр. 01-3077 од 17.12.2019. године сматра се да је кандидат
стекао високо образовање на основним студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године а изузетно лице са средњим образовањем и најмање
пет година радног искуства стеченог на тим пословима и
које има знање рада на рачунару; да су држављани Републике Србије; да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да поседују психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова
установи доставља изабрани кандидат пре закључења о
уговора о раду); да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве се подносе у року од 10 дана
од дана објављивања конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање. Уз пријаву
се прилаже следећа документација: попуњен и одштампан
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије; радна биографија; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, односно венчаних;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверена
фотокопија уверења надлежне полицијске управе о неосуђиваности за кривична дела наведена у тексту конкурса;
доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (само за кандидате који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику). Непотпуне и/
или неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о
избору кандидата биће донета у складу са чланом 154 став
2-7 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018-др.закони
и 10/2019). Пријаве предати непосредно школи или слати
путем поште на адресу: Основна школа “Надежда Петровић”, 18311 Сићево. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на телефон: 018/415-1411.

Наставник предметне наставе наставник хемије
за 53,5% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају, поред општих
услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС”, бр,24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-Одлуке УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење) и следеће услове у складу са чланом 139 став 1.
тач.1-5) Закона о основама система образовања и васпитања и то: да имају одговарајуће образовање: кандидати
морају да имају одговарајуће високо образовање стечено
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Наука и образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису коју је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, као и према одговарајућем
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020 и 16/2020) и то: дипломирани хемичар;
професор хемије; професор хемије и физике; професор
хемије и биологије; дипломирани хемичар опште хемије;
дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани физикохемичар; дипломирани хемичар - смер
хемијско инжењерство; професор биологије и хемије;
професор физике и хемије за основну школу; дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани хемичар
- професор хемије; дипломирани професор хемије - мастер; професор физике - хемије; професор географије хемије; професор биологије - хемије; дипломирани професор физике - хемије, мастер; дипломирани професор
биологије - хемије, мастер; дипломирани педагог за физику и хемију; дипломирани физичар - професор физике и
хемије за основну школу - мастер; дипломирани хемичар мастер; мастер професор хемије; мастер хемичар; мастер
професор физике и хемије; мастер професор биологије и
хемије; мастер физикохемичар; дипломирани инжењер
хемије аналитичког смера; мастер професор предметне
наставе; дипломирани хемичар - инжењер за контролу
квалитета и менаџмент животне средине; дипломирани
инжењер хемије биоорганског смера. Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије хемије. У складу са чланом
8. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања 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 и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Програм
стицања образовања из члана 8. став 4. наведеног Закона реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања
током читавог живота, у складу са прописима којима се
уређује високо образовање. У складу са чланом 121. став
10. Закона о основама система образовања и васпитања,
наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,односно испит за лиценцу сматра се да има образовање
из члана 8. став 4. наведеног Закона; да су држављани
Републике Србије; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да поседују психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима (доказ о
испуњености овог услова установи доставља изабрани
кандидат пре закључења о уговора о раду); да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве се
подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријаву се прилаже следећа документација: попуњен
и одштампан пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије; радна биографија; оригинал
или оверена копија извода из матичне књиге рођених,
односно венчаних; оригинал или оверена копија уверења
о држављанству Републике Србије; оригинал или оверена копија дипломе о стеченом образовању; доказ да има
или да се сматра да има образовање из члана 8. став 4.
Закона о основама система образовања и васпитања; уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности за
кривична дела наведена у тексту конкурса. Непотпуне и/
или неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука
о избору кандидата биће донета у складу са чланом 154
став 2-7 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018-др.
закони, 10/2019 и 6/2020). Пријаве предати непосредно
школи или слати путем поште на адресу: Основна школа
„Надежда Петровић”, 18311 Сићево. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на телефон: 018/415-1411.
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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ НИШ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звању ванредни професор
или редовни професор за ужу научну
област Аналитичка и физичка хемија
на Департману за хемију, на одређено
време од 60 месеци, односно на
неодређено време
УСЛОВИ: доктор хемијских наука. Кандидати подносе:
пријаву, биографију, оверен препис дипломе о докторату,
списак научних радова са библиографским подацима као
и саме радове (списак радова доставити и у електронском
облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк)
за радно место предвиђено овим конкурсом. Кандидати су
у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају Образац који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања.

Наставник у звању ванредни професор
или редовни професор за ужу научну
област Експериментална и примењена
физика
на Департману за Физику, на одређено
време од 60 месеци, односно на
неодређено време
УСЛОВИ: доктор физичких наука. Кандидати подносе:
пријаву, биографију, оверен препис дипломе о докторату,
списак научних радова са библиографским подацима као
и саме радове (списак радова доставити и у електронском
облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући
линк) за радно место предвиђено овим конкурсом. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне,
одштампају, потпишу и предају Образац који се налази
на веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Наставник у звању доцент за ужу научну
област Математика
на Департману за Математику, на
одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор наука - математичке науке. Кандидати подносе: пријаву, биографију, оверен препис дипломе о докторату, списак научних радова са библиографским подацима
као и саме радове (списак радова доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући
линк) за радно место предвиђено овим конкурсом. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне,
одштампају, потпишу и предају Образац који се налази на
веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА “БУБАЊ”
18000 Ниш, Бубањских хероја 3
тел. 018/263-154

Стручни сарадник - библиотекар у
посебним условима
на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гл. РС -Просветни гласник“, бр.
17/2018); има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и 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 или злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дикриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
(уколико је образовање завршено на страном језику).

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који су завршили мастер академске студије достављају и диплому са
основних академских студија); уверење о држављанству
РС (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге
рођених (на прописаном обрасцу са холограмом); уверење МУП-а из казнене евиденције (не старије од шест
месеци) о неосуђиваности кандидата 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 или 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 дикриминаторно понашање; радну биографију са контакт
подацима. Кандидати попуњавају формулар за пријаву
на конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани пријавни формулар заједно са потребном документацијом достављају школи. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама Специјалне школе „Бубањ” у Нишу, с тим што ће кандидати о
датуму и времену разговора бити обавештени на адресу
односно број контакт телефона који су навели у својим
пријавама. Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Пријавни формулар са
потребном документацијом подноси се лично или шаље
на адресу: Специјална школа са домом ученика „Бубањ”
Ниш, Бубањских хероја 3 (у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос”). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 018/263-154.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”
36309 Рибариће
тел. 020/821-110

Сервирка
у ђачкој кухињи, на одређено време
до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, а најдаље до 30.09.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање и да испуњава одређене услове у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: држављанство Републике Србије; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у листу „Послови“. Уз пријаву
кандидати подносе следећа документа: доказ о стручној
спреми (II степен стручне спреме угоститељске струке
- сервирка, кувар); попуњен пријавни формулар (налази се на интернет страници Министарства), уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да лице није кажњавано или осуђивано (за дела
која су наведена); уверење да се неводи кривични поступак и истрага. Лекарско уверење кандидат доставља
приликом закључивања уговора о раду. Предвиђена је
претходна психолошка процена способности кандидата
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са документацијом слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Ближе информације могу се добити
путем телефона: 020/821-110.
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Наука и образовање

ОШ „ЈОШАНИЦА”
36300 Нови Пазар
36306 Лукаре, Лукаре б.б.
тел. 020/433-493

Наставник српског као нематерњег
језика и босанског језика
за рад у издвојеном одељењу у Комињу,
на одређено радно време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета, односно
најкасније закључно са 19.06.2021.
године
Наставник немачког језика
са 77,77% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства, односно најкасније
закључно са 26.10.2022. године
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем
у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020), и то да: 1) имају одговарајуће
образовање; 2) имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) имају држављанство Републике 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 образовање, да није осуђиван правоснажном пресудом, да има
држављанство Републике Србије и да зна српски језик
и босански језик, морају бити саставни део пријаве на
конкурс. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Наставник мора
имати одговарајуће образовање сходно члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020). Знање српског и
босанског језика кандидат доказује стеченим средњим,
вишим или високим образовањем на српском, односно
босанском језику или да је кандидат положио испит из
наведених језика по програму одговарајуће високошколске установе, сходно члану 141 став 7 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020). У погледу степена и врсте образовања потребно је да кандидати имају одговарајући степен и врсту образовања сходно Правилнику о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС”, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020) и Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи
“Јошаница” Лукаре, дел. број 496/1 од 10.12.2018. године, чије одредбе нису у супротности са Правилником. Рок
за доставу пријава (пријавни формулар) на конкурс је 8
дана и почиње да тече од првог наредног дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”. Уз пријаву
(пријавни формулар) на конкурс потребно је доставити:
1. оригинал или оверену копију дипломе, односно уверење којим се доказује одговарајуће образовање; 2. оригинал уверење о држављанству; 3. доказ да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела 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 идругих добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. одговарајући доказ којим се доказује знање српског језика и
босанског језика, сходно члану 141 Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију (доказе), зајед-

Бесплатна публикација о запошљавању

но са одштампаним пријавним формуларом достављају
ОШ ”Јошаница” Лукаре, Нови Пазар. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе сачињене у
складу са чланом 154 став 6 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон
и 6/2020). Разговор се обавља у циљу процене познавања струке и послова прописаних наставним планом и
програмом за радно место за које је кандидат конкурисао; процене професионалних карактеристика, вештине
комуницирања, ставова и мотивације кандидата за рад у
школи и додатних знања и вештина. Пријаве (пријавни
формулар) са потребним доказима о испуњености услова за пријем, односно заснивање радног односа слати
на адресу: Основна школа „Јошаница” Лукаре, Лукаре
б.б., 36306 Лукаре, са назнаком „За конкурс”, или лично доставити управи школе. Пријаве које не испуњавају
услове конкурса у погледу прописаног степена и врсте
образовања, односно одговарајућег образовања, прописаног занимања (стручног/академског назива/звања),
пријаве које буду непотпуне (не садрже све захтеване
доказе о испуњености услова конкурса) и неблаговремене, неће се узиммати у разматрање приликом одлучивања у поступку пријема у радни однос.

ОШ „БРАТСТВО”
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50
тел. 064/1875-302

из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, у
складу са чланом 142 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања (кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из наведених дисциплина и потребно је да приложи доказ о томе) - оригинал или оверена
копија. Кандидат који нема ово образовање, обавезан
је да га стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос као услов за полагање испита за лиценцу. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
на конкурс је осам (8) дана од дана објављивања у листу
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Кандидат је дужан да попуни
формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http://www.mpn.gov.rs) и потребну документацију, заједно са одштампаним пријамним формуларом,
достави школи на горе наведену адресу. За додатне
информације обратити се секретару школе.

Наставник географије
са 90% норме, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана, а најдуже до 31.08.2021. године,
настава се изводи на српском језику

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ЂИЛАС - БЕЋО”

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, настава се
изводи на српском језику

Секретар школе
на одређено радно време до повратка
запослене са одсуства са рада ради неге
детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - др. закони 10/2019 и 6/20), на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, 2) на основним студијама
у трајању од најмање четри године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 2) овог члана
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; да испуњава услове у погледу
степена и врсте стручне спреме прописане Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); да има психичку, физичку и
здраствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за
кривична дела примања или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међинародним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпити рад. Уз пријаву на конкурс потребно је поднети и
следећа документа: доказ о поседовању одговарајућег
образовања (диплома - оригинал или оверена копија
или уверење уколико није издата диплома); уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија дипломе или уверења уколико није издата диплома); извод из
матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци (оригинал или оверена копија); уверење о неосуђиваности из
МУП-а, не старије од 6 месеци; доказ о знању српскога
језика и језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад; знање српског и босанског језика кандидат доказује
стеченим средњим, вишим или високим образовањем
на српском и босанском језику или потврдом о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о поседовању образовања

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат
који, поред општих услова прописаних Законом о раду,
испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 и чланом 142 Закона о
основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; неосуђиваност за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете; доказ о држављанству (уверење о
држављанству,односно извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о познавању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања. Уверење
о психофизичкој и здравственој способности за рад са
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и који
испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се
на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања.
Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама
ОШ „Алекса Ђилас-Бећо”, Мојстир, о чему ће кандидати
бити обавештени. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве
са документима слати на адресу: Основна школа „Алекса
Ђилас-Бећо”, Мојстир, 36320 Тутин. Ближе информације
о конкурсу могу се добити путем телефона: 020/620-076.

Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/620-076

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Избор у звање ванредног или редовног
професора за ужу научну област
Грађанскоправну и заснивање радног
односа на радном месту наставника за
наставни предмет Наследно право
на одређено време од пет година у
случају избора у звање ванредног
професора, односно на неодређено
време у случају избора у звање редовног
професора
УСЛОВИ: стечен научни степен/назив доктора правних
наука, претходно завршен правни факултет и стечен академски назив магистра правних наука, односно претходно завршене основне и мастер академске студије права.
Услови за избор су предвиђени Законом о високом образовању (“Службени гласник Р. Србије”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. закони), Статутом Универзитета, Правилником о ближим минималним
условима за избор у звања наставника на Универзитету у
Новом Саду, Статутом Факултета, Правилником о условима
и поступку за избор у звање и заснивање радног односа
наставника и сарадника на Правном факултету у Новом
Саду и Правилником о организацији и систематизацији
послова на Правном факултету у Новом Саду.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, диплому или уверење о научном степену/називу доктора правних наука (оригинал или оверену
фотокопију), диплому о завршеном правном факултету
(оригинал или оверену фотокопију), диплому о стеченом
академском називу магистра правних наука (оригинал
или оверену фотокопију), односно дипломе о завршеним
основним и мастер академским студијама права (оригинали
или оверене фотокопије), списак својих научних радова и
по један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горе наведену адресу.

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 2

Домар / мајстор одржавања
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: средње образовање (трећи или четврти степен),
положен стручни испит за рад са судовима под притиском
(за послове руковања постројењем у котларници). Општи
услови: кандидат мора да има одговарајуће образовање;
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије и да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: кратку биографију; попуњен формулар за пријем у
радни однос у установи образовања и васпитања који се
преузима са интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; уверење о држављанству
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); оверену копију дипломе;
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику; уверење о неосуђиваности (да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
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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),
које издаје надлежна полицијска управа Министарства
унутрашњих послова, не старије од шест месеци; доказ о
положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници);
доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве треба послати на горе наведену адресу. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком
“Конкурс за пријем у радни однос на радно место - домар/
мајстор одржавања”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама
Карловачке гимназије. Ближе информације о конкурсу могу
се добити од секретара школе, на број телефона: 021/881777, радним данима од 07.30 до 14.30 часова.

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

Стицање звања наставника у звању
доцента или ванредног професора
за ужу научну област Планирање,
регулисање и безбедност саобраћаја
и заснивање радног односа на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области саобраћајно инжењерство и
архитектура (ТТ), да је претходне степене студија завршио
са просечном оценом најмање осам (8), односно да има
најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона о
високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у
Новом Саду, чланом 14 Правилника о ближим минималним
условима за избор наставника на Универзитету у Новом
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету
техничких наука у Новом Саду.

Избор у звање сарадника у настави
за ужу научну област: Теоријска
електротехника
и заснивање радног односа на одређено
време од 1 (једне) године
УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне
академске студије или завршен факултет по законима
важећим пре доношења Закона о високом образовању,
са просечном оценом најмање осам (8) из области елекротехничко и рачунарско инжењерство и уписане мастер
академске студије или специјалистичке академске студије,
као и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду,
чланом 163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11
Правилника о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом
Саду.
ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже
области и датум објављивања конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом (списак радова); 3. оверене фотокопије диплома и додатака дипломама са свих нивоа студија;
за дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; 4.
фотокопирану или очитану личну карту; 5. потврду о оцени
резултата педагошког рада - мишљење студената, уколико
кандидат поседује педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи; 7. фотокопије објављених научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима, односно признатих уметничких остварења, оригиналних стручних остварења (пројека-

та, студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених
уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака,
за ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју
се бира; 8. доказе о руковођењу или учешћу у научним,
односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у
развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу
у завршним радовима на специјалистичким, мастер и докоторским академским студијама. За избор у звање сарадника у настави приложити и потврду да је кандидат студент
мастер академских студија или специјалистичких академских
студија. За избор у звање доцента или ванредног професора приложити и попуњен електронски образац: Реферат
комисије о кандидатима за избор у звање наставника-УНС_
Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф. Сајту Универзитета
у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба
да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку одредницу коју
кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у форми
одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у удружењима,
одборима, органима управљања и сл., неопходно је доставити потврду надлежних институција или навести линк са
сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће у
раду. За чланство у комисијама за изборе у звања, неопходно је доставити решење о именовању комисије. За учешће
у програмским и организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести линк са
сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће
у раду. Ако је научни рад који представља услов за избор у
звање наставника у штампи, неопходно је да аутор приложи
потврду уредништва часописа са подацима о називу чланка,
ауторима и завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати
на горе наведену адресу, за сваки конкурс за стицање звања
и заснивање радног односа посебно. Комисија ће разматрати само благовремене пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду.

УНИВЕРЗИТЕТ “УНИОН - НИКОЛА
ТЕСЛА” БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
21205 Сремски Карловци, Његошева 1/а

Избор у звање доцента за ужу научну
област Економско-финансијски
менаџмент
и заснивање радног односа на одређено
време од 5 година
2 извршиоца
Избор у звање ванредног професора
за ужу научну област Економскофинансијски менаџмент
и заснивање радног односа на одређено
време од 5 година
4 извршиоца
Избор у звање редовног професора
за ужу научну област Економскофинансијски менаџмент
и заснивање радног односа
5 извршилаца
Избор у звање ванредног професора
за ужу научну област Економскофинансијски менаџмент
са 10% радног времена и заснивање
радног односа на одређено време од 5
година
2 извршиоца
Избор у звање доцента за ужу научну
област Производно-пословни менаџмент
и заснивање радног односа на одређено
време од 5 година
3 извршиоца
Избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Производно-пословни
менаџмент
и заснивање радног односа на одређено
време од 5 година
2 извршиоца
Избор у звање редовног професора
за ужу научну област Производнопословни менаџмент
и заснивање радног односа
4 извршиоца
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Избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Производно-пословни
менаџмент
са 10% радног времена и заснивање
радног односа на одређено време од 5
година
2 извршиоца
Избор у звање ванредног професора
за ужу научну област Менаџмент
у информационим технологијама
и заснивање радног односа на одређено
време од 5 година
2 извршиоца
Избор у звање ванредног професора
за ужу научну област Инжењерски
менаџмент
и заснивање радног односа на одређено
време од 5 година
2 извршиоца
Избор у звање редовног професора
за ужу научну област Теорија медија
и комуникације
и заснивање радног односа
Избор у звање сарадника у настави
за Општеобразоване предмете
и заснивање радног односа на одређено
време од 1 годину
УСЛОВИ: правни факултет.

Избор у звање асистента са докторатом
за Општеобразоване предмете
и заснивање радног односа на одређено
време од 3 године
УСЛОВИ: докторат правног факултета.

Избор у звање ванредног професора
за Општеобразоване предмете
и заснивање радног односа на одређено
време од 5 година
2 извршиоца
УСЛОВИ: докторат правног факултета.

Избор у звање редовног професора
за Општеобразоване предмете
и заснивање радног односа
2 извршиоца
УСЛОВИ: докторат правног факултета. Услови за избор у
звања и заснивање радног односа су предвиђени чл. 73, 74,
75, 79, 82, 83, 84 и 85 Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС” бр. 88/2017.).
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија са
неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала документација), достављају
се на горе наведену адресу. Контакт телефон: 021/2155-183.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈОВАН ДУЧИЋ”
21131 Петроварадин, Прерадовићева 6

Наставник предметне наставе - енглески
језик
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Члан 139 став 1 ЗОСОВ прописује да у радни
однос у школи може да буде примљено лице, под условима
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
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на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду. Услови у
погледу образовања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан
141 став 2 и 7 и члан 142 Закона): Наставник је лице које
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка
(б) мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Учесник конкурса треба да испуњава и
услове из члана 3. став 1 тачка 13. Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, број:
11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 11/2019, 2/20
и 8/2020- у даљем тексту: Правилник), односно учесник конкурса треба да је: професор, односно дипломирани филолог
за енглески језик и књижевност; дипломирани професор
енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски
програм или главни предмет/профил енглески језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил енглески језик); дипломирани
филолог англиста - мастер; мастер професор језика и књижевности (студијски програм језик, књижевност и култура);
мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне односно стручне области за
одговарајући предмет). У складу са чланом 141. став 7. Закона, послове наставника може да обавља лице које је стекло
средње, више или високо образовање на језику на коме се
остварује образовно-васпитни рад, или је положио испит
из тог језика (из српског језика) по програму одговарајуће
висикошколске обавезе. Обавезно образовање наставника
прописано чланом 142 став 1 Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Образовање из претходног става
наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Програм за стицање образовања из
члана 142 став 1 Закона остварује високошколска установа у
оквиру акредитованог студијског програма или као програм
образовања током читавог живота, у складу са прописима
којима се уређује високо образовање. Сматра се да наставник који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, има образовање из члана 142 став 1 Закона.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство),
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу школе. Потребна
документација: 1. оригинал или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); уколико је кандидат мастер
професор предметне наставе, доставља и доказ о претходно
завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области за тражени предмет; 2. оригинал или оверена
фотокопија уверења Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом
139 став 1. тачка 3) Закона; 3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; 4. доказ
о знању српског језика у складу са чланом 141 став 7 Закона (оригинал или оверена фотокопија дипломе/уверења о
стеченом образовању на српском језику, или потврда којом
кандидат доказује да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће висикошколске установе); 5. фотокопија извода из матичне књиге рођених; 6. доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. НАПОМЕНА у вези образовања стеченог у некој
од република СФРЈ и образовања стеченог у иностранству:
I) Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ
до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006.
године или у Републици Српској, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана чланом 140
Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу
одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да
ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника; II) Када је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, на основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одгова-

рајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. Кандидати под I и II достављају оригинал или оверену
фотокопију одговарајућег решења министра. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити
разматране. Пријавни формулар са документацијом доставити на горе наведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. Сва
потребна обавештења можете добити од секретара школе,
лично или на телефон: 021/6433-201.

ПАНЧЕВО
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ”
26000 Панчево, Браће Јовановића 89

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Закон и 10/19 и 6/20 –
даље Закон) за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога или психолога, односно лице које је
стекло одговарајуће високо образовање, и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, при чему мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; обука и положен испит за
директора установе (изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да има држављанство Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Комисија за избор директора цениће и доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује,
као и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност директора установе.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи документацију у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Правилником о ближим условима
за избор директора и Статутом Школе: оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту или обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног
сарадника: оригинал или оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за директора установе, уколико
поседује (изабрани директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност), доказ - потврду о најмање
8 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења (не
старије од 6 месеци) из надлежне службе Министарства
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
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правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак и
да није покренута истрага за кривична дела, не старије
од 6 месеци; оригинал или оверена фотокопија уверења
надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван
за привредни преступ, у вршењу раније дужности, не
старије од 6 месеци; доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико је надзор вршен; уколико је кандидат претходно
обављао дужност директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (уколико је спољашње вредновање вршено); оригинал или фотокопија лекарског уверења да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (не старије од шест месеци); биографски подаци - радна биографија; предлог плана
рада директора. Директора школе именује министар на
период од четири године. Поступак за избор директора спроводи Комисија за избор директора, образована
од стране школског одбора у складу са Правилником о
начину образовања и раду конкурсне комисије за избор
директора у Техничкој школи „23. мај”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријава на конкурс за избор директора,
заједно са потребном документацијом, доставља се лично (у периоду од 8 до 15 часова) у секретаријату школе
или путем поште препорученом пошиљком у затвореној
коверти, на адресу: Техничка школа „23. мај” Панчево,
Браће Јовановића 89, Панчево, уз напомену „Конкурс за
директора установе - не отварати”.

ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

18300 Пирот, Саве Немањића 2

Наставник математике
на одређено време до повратка одсутног
радника, за рад у централној школи у
Пироту
УСЛОВИ: 1. формулар за пријаву на конкурс, преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 2. биографија
(CV), 3. оверена фотокопија дипломе, стечена одговарајућа стручна спрема према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019): професор математике,
дипломирани математичар, дипломирани математичар
за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани
математичар - информатичар, професор математике и
рачунарства, дипломирани математичар за математику
економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор
математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор хемије
- математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар, - мастер професор предметне наставе;
лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике; доказ положеном испиту
из предмета геометрија или основи геометрије, за лица
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која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер и имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике
или примењене математике или двопредметне наставе
математике и физике, односно математике и информатике; 4. извод из казнене евиденције о неосуђиваности
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није утврђено дискриминаторно
понашање, које издаје надлежна полицијска управа; 5.
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија), 6. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), 7. кандидати који нису стекли образовање на српском језику,
достављају и доказ да познају језик на коме се изводи
образовно-васпитни рад: оверена фотокопија дипломе
или уверења о стеченом срењем, вишем или високом
образовању на српском језику или оригинал или оверена фотокопија уверења, односно потврде о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља
уверење о здравственој способности, не старије од шест
месеци. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Формулар за пријаву на конкурс
са потребним документима слати на адресу школе или
предати лично код секретара школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
12233 Голубац, Рудничка 9
тел. 012/678-129, 012/638-642

Наставник српског језика
Наставник немачког језика
Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019, 6/2020), као и да имају одговарајуће
образовање прописано 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). Докази: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије) или б) на студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик, образовно-васпитни рад
се остварује на српском језику. Докази о испуњености
услова о одговарајућем образовању, о неосуђиваности и
знању српског језика саставни су део пријаве за конкурс
и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену способ-

ности за рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавање применом стандардизованих
поступака. Решење о избору кандидата донеће конурсна
комисија, у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну
документацију послати на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Лица задужена за давање обавештења о конкурсу:
секретар школе, 012/678-129, 066/6678161 и директор
школе, 064/147-7441. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА“
12312 Смољинац, Маршала Тита 6
тел. 012/283-232, 012/283-328

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене са породиљског
боловања и одсуства ради неге детета,
са 20% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем
у радни однос у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 27/18 - др. закони и
6/20) односно да: имају одговарајуће образовање (у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, „Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20); да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије и знају српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријавни формулар сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
треба да приложе следеће доказе о условима за пријем у
радни однос: потписану биографију, доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, као и оверену
фотокопију додатка дипломи уколико је додатак издат,
оригинал/оверену фотокопију уверења о неосуђиваности,
доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на језику на коме се изводи образовно-васпитни рад, а
доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика). Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 012/283-232 и 012/283-328. Адреса
на коју се достављају пријаве: ОШ „Дража Марковић Рођа“,
12312 Смољинац, Маршала Тита 6. Конкурс за пријем у
радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће директор
именовати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима. Кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МОШЕ ПИЈАДЕ“

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

Наставник математике
са 77,77% радног времена
Наставник српског језика и књижевности
са 88,89% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 ст. 1 и 2 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20), и то: 1. да има одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из члана 140 става 1. тачке 1) подтачка
(2) мора ди има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Кандидат треба да испуњава и
услове у погледу степена и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) за радно место за
које конкурише; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања мита или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Кандидати уз пријаву на конкурс
треба да доставе школи следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци, оригинал или оверену копију), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену копију), уверење о
неосуђиваности (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију), кратку биографију - CV са адресом и бројем
телефона. Доказ о знању српског језика и језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад у школи се доставља
само уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику или језику на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о здравственој способности за рад
са децом и ученицима - лекарско уверење, не старије од 6
месеци, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са потребном документацијом достављају се у затвореној коверти на горенаведену
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. Конкурс остаје
отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ЈАКШИЋ”
12311 Мало Црниће, Топоница бб

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају услове прописане чл. 122, односно чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015) и то: 1)
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да имају одговарајуће високо образовање, стечено: (1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студијама другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студијама другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, уз 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. године; кандидат за директора школе мора да има одговарајуће образовање за наставника
основне школе; 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 му дужност директора; 4) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6) да није правноснажно
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности; 7) да има држављанство Републике Србије; 8) да зна
српски језик (на ком се остварује образовно-васпитни рад
у школи); 9) да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Комисија за избор директора
цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га
поседује, као и доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, ако је
кандидат претходно обављао дужност директора установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 1. пријавни формулар; 2. оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника (лиценца); 4. оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити
у обавези да у законском року положи испит за директора школе); 5. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци) и извод из матичне књиге рођених; 6. оригинал уверења да није покренута истрага, нити да се води
поступак пред надлежним судом (уверење основног
суда издато након објављивања конкурса); 7. оригинал
уверења да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ (уверење Привредног суда
издато након објављивања конкурса); 8. оригинал или
оверену фотокопију потврде о радном искуству - најмање осам година у области образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања, која мора да
садржи податак о радном стажу и пословима које је лице
обављало, коју издаје установа у којој кандидат ради; ако
кандидат није у радном односу, потврду издаје установа
у којој је кандидат стекао радно искуство у области образовања и васпитања; 9. радну биографију са кратким
прегледом кретања у служби; 10. оригинал уверења да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за примање и давање
мита, за кривична дела против полне слободе, против
правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање што
онемогућава рад у образовању (уверење МУП-а издато
након објављивања конкурса); 11. доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; 12. доказ о физичкој, психичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључивања уговора о раду; 13. доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника уколико га поседује); 14. резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (достављају само кан-

дидати који су претходно обављали дужност директора
установе). Чланом 55 став 2 Статута школе прописано
је да је рок за пријављивање на конкурс 15 дана од
дана објављивања конкурса. У складу са чланом 56 ст.
2 Статута школе, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу школе у затвореној коверти, лично или путем поште. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Избор
се врши у складу са чл. 123 Закона о основама система
образовања и васпитања. Пријава на конкурс за избор
директора, заједно са потребном документацијом, доставља се установи. Орган управљања образује комисију
за избор директора. Комисија спроводи поступак за избор
директора: обрађује конкурсну документацију, утврђује
испуњеност законом прописаних услова за избор директора, обавља интервју са кандидатима и прибавља
мишљење васпитно-образовног, наставничког, односно
наставничког и педагошког већа о пријављеним кандидатима. Обавезне чланове Комисије чине по један представник из реда наставника разредне наставе, наставника предметне наставе и ненаставног особља. Мишљење
се даје на посебној седници којој присуствују сви запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима тајним
изјашњавањем. Комисија сачињава извештај о спроведеном конкурсу за избор директора, који садржи достављену документацију кандидата и потребна мишљења
и доставља их органу управљања у року од осам дана од
дана завршетка поступка. Орган управљања, на основу
извештаја, сачињава образложену листу свих кандидата
који испуњавају услове и предлог за избор директора,
које заједно са извештајем Комисије доставља министру у року од осам дана од дана достављања извештаја
Комисије. Министар у року од 30 дана од дана пријема
документације врши избор директора установе и доноси решење о његовом именовању, о чему установа обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Пријава
на конкурс за избор директора, заједно са попуњеним
формуларом и потребном документацијом, доставља се
лично, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за
избор директора школе” или шаље на адресу: Основна
школа „Ђура Јакшић” Топоница, Топоница бб, 12311
Мало Црниће, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Све информације о конкурсу могу се добити
у секретаријату школе, на број телефона: 012/266-396
и на имејл: osdjuratoponica@gmail.com, сваким радним
даном од 8 до 12 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МОРАВСКИ ЦВЕТ”
12374 Жабари, Драгослава Весића 12

Сервирка/вешерка/спремачица
на одређено време до добијања
сагласности за пријем радника на
упражњено радно место
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
које: 1. има одговарајуће образовање (завршено основно
образовање, други или трећи степен или четврти степен
текстилно-техничке струке); 2. има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме
се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
приложи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, уверење из суда да
против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница
или донето решење о одређивању притвора (не старије од
6 месеци); оригинал/оверена фотокопија уверења да није
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
пријаву на конкурс са радном биографијом. Доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
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Наука и образовање
доставља само кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампан формулар
заједно са пријавом на конкурс и комплетном документацијом доставља лично или поштом на адресу: ПУ „Моравски
цвет“, Драгослава Весића 12, 12374 Жабари, са назнаком „За
конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс се неће узети у разматрање.
Ближе информације могу се добити лично или позивом на
телефон: 012/250-171.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића
тел. 012/210-308

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три године или
одговарајуће више образовање; 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: 1) више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или специјалистичке струковне студије),
на којима је лице оспособљено за рад са децом јасленог
узраста; средње образовање у трајању од четири године;
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Секретар
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије); на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; дозвола за рад секретара (лиценца за секретара)
или положен стручни испит за секретара, правосудни или
стручни испит за запослене у органима државне управе
или државни стручни испит; организационе способности;
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
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полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Кувар
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) средње образовање, IV или III степен стручне спреме за кувара; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију,
са адресом и контакт телефоном, диплому о стеченом
образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству РС; уверење да кандидат није осуђиван
(уверење МУП-а); пријавни формулар (образац пријавног
формулара кандидати преузимају са сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије (не старије
од 6 месеци). Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију
заједно са одштампаним формуларом достављају установи.
Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказ
којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
По завршетку конкурса предата документа се неће враћати
кандидатима.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе лично или путем поште (са
повратницом), на адресу: Предшколска установа „Љубица
Вребалов” Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком „За
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код директора и секретара Предшколске установе „Љубица Вребалов” Пожаревац и путем телефона: 012/210-308.

ПРОКУПЉЕ
ПУ „СУНЦЕ“

18430 Куршумлија, Косовска 36а
тел.027/381-534

Васпитач
на одређено време до повратка
запослене са функције директора
предшколске установе
УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије),
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, као и стечено високо образовање
на студијама првог степена (основне академске студије,
односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или више образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност; да
није правоснажном пресудом кривично осуђиван; да зан
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити: фотокопију дипломе или уверења о завршеној стручној спреми, не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
(не старије од шест месеци); уверење полицијске управе,
не старије од 6 месеци, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примања и давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,

без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискримитарно понашање. Лекарско уверење и санитарну књижицу доставља
примљени кандидат пре закључења уговора о раду. Ако
кандидат није стекао образовање на српском језику доставља уверење да је положио испит из српског језика са
методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

Наставник физичке културе
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове према
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017 и 10/19); да имају завршено одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење се доставља пре заклучења уговора о
раду); 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. 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АЛЕКСА САВИЋ”

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/324-462

Техничар одржавања информационог
система и технологије и референт за
правне, кадровске и административне
послове (административно-финансијски
радника)
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да има средње образовање (IV
степен стручне спреме); психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско уверење се
доставља пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање З
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни
формулар кандидати достављају следећу документацију:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности
издато од стране МУП-а Србије (не старије од 6 месеци),
доказ о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, уколико образовање није стечено на
српском језику. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима код надлежне службе за запошљавање. Пријаве слати на горе наведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

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

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

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Наставник српског језика
на одређено време, до повратка
запосленог који обавља дужност
директора школе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуне следеће услове: 1.
занимање: 1) професор српског језика и књижевности,
2) професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, 3) професор српске књижевности и језика, 4) професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима, 6) дипломирани филолог
српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8)
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 9) професор
српскохрватског језика и опште лингвистике, 10) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 11) професор српскохрватског језика са источним и
западним словенским језицима, 12) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу
у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи
на мађарском, односно русинском или румунском језику,
13) професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, 14) професор југословенске књижевности са страним језиком, 15) дипломирани
филолог за књижевност и српски језик, 16) дипломирани
филолог за српски језик и књижевност, 17) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне
мањине, 18) професор српског језика и српске књижевности, 19) дипломирани компаратиста, 20) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика),
Српска књижевност и језик са компаратистиком), 21)
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска филологија
(српски језик и књижевност), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност,
Компаративна књижевност са теоријом књижевности),
22) професор српскохрватског језика и књижевности;
23) мастер филолог из области филолошких наука; 24)
професор југословенске књижевности и српског језика; 25) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет). Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије на студијским про-
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грамима: Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност;
Србистика; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности; 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца или да
кандидати нису правоснажном пресудом осуђивани за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије;
5. да знају српски језик. Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, а заједно са одштампаним
пријавним формуларом школи достављају: 1. радну биографију, 2. уверење о држављанству (не старије од 6
месеци) и извод из матичне књиге рођених, 3. диплому
или уверење о стеченом образовању, 4. уверење о неосуђиваности које издаје надлежна полицијска управа, 5.
кандидати који образовање нису стекли на српском језику потребно је да приложе доказ о знању српског језика,
6. лица са академским мастер образовањем достављају
диплому или уверење о завршеним основним студијама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Потребно је тражена документа приложити у оригиналу или оверене фотокопије (овера не сме
бити старија од 6 месеци). Уверења о држављанству и о
неосуђиваности не смеју бити старија од 6 месеци. Уколико се уместо дипломе прилаже уверење о стеченом
образовању, оно не сме бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и пријаве уз које су
достављене неоверене фотокопије потребних докумената, неће се узимати у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, лично или
телефоном: 026/4617-380.

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11328 Водањ
тел. 026/4715-004

Наставник математике
са 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника
математике може бити примљен кандидат који мора да
поседује: одговарајуће високо образовање у складу са чл.
139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-др.
закон, 10/19 и 6/20), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), у складу са Законом
о високом образовању, односно образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су утврђивали високо образовање
до 10.09.2005. године. Степен и врста образовања морају
бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17,
13/18, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20). Кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Наставник
који је у току студија положио испит из педагогије или
психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1
овог Закона; уверење о држављанству РС (оригинал или
оверена копија); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију

заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: диплому о
завршеном образовању са исправом којом се доказује да
је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије или психологије или доказ
да је кандидат положио стручни испит, односно испит
за лиценцу (оригинал или оверена копија); уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20) (оригинал или
оверена копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена копија). Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или путем
поште на адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, Петра Костића
1, 11328 Водањ. Сва потребна обавештења могу се добити код секретара школе на број телефона: 026/4715-004.

Наставник информатике
са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника информатике може бити примљен кандидат који мора
да поседује: одговарајуће високо образовање у складу са
чл.139, 140 и 155 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18др. закон, 10/19 и 6/20), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), у складу са Законом
о високом образовању, односно образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су утврђивали високо образовање
до 10.09.2005. године. Степен и врста образовања морају
бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20). Кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Наставник
који је у току студија положио испит из педагогије или
психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст.1
овог закона; уверење о држављанству РС (оригинал или
оверена копија); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: диплому о
завршеном образовању са исправом којом се доказује да
је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије или психологије или доказ
да је кандидат положио стручни испит, односно испит за
лиценцу (оригинал или оверена копија); уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.88/2017,
27/18-др. закон, 10/19 и 6/20) (оригинал или оверена
копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија); уверење о држављанству РС (оригинал
или оверена копија). Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се достављају непосредно или путем поште на
адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, Петра Костића 1, 11328
Водањ. Сва потребна обавештења могу се добити код
секретара школе на број телефона: 026/4715-004.
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Наука и образовање

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПУ „РАДОСТ“

22304 Нови Бановци
Насеље Бановци-Дунав, Кабларска бб
тел. 022/340-983

Васпитач
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена, (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Васпитач
3 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне струковне студије, основне академске
студије или специјалистичке струковне студије), студије у
трајању од три године или више образовање - васпитач.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије),
или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, или високо образовање стечено на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или више образовање - васпитач.

Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање (медицинска сестра - васпитач), IV степен.

Финансијско-рачуноводствени
аналитичар
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским
студијама од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, из области економских наука;
знање рада на рачунару; најмање три године радног искуства, познавање буџетског рачуноводства.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: средња стручна спрема, економске струке, IV степен, знање рада на рачунару.

Спремачица
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Сви кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом, 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 кривично
дело примање или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које 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 (доказ су дужни да доставе
само они кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику). Уз пријаву кандидати треба да
приложе: попуњен пријавни формулар са интернет сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копија уверења о држављанству, оверену копију дипломе о стеченом образовању,
доказ о неосуђиваности (потврда се прибавља у МУП-у и не
може бити старија од шест месеци), кратку биографију са
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адресом и бројем телефона за контакт. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити на адресу: ПУ „Радост“, 22303
Бановци-Дунав, Кабларска бб, са назнаком „За конкурс
_______ (обавезно назначити за које се место конкурише)“
или предати лично у секретаријат, од 9 до 14.00 часова.
Телефон за информације: 022/340-983 локал 105.

ГИМНАЗИЈА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-271
e-mail: stapgim@ptt.rs

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (стечено на студијама другог степена, мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
и образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
односно следећи степен и врста стручне спреме: (1) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност; (2) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик; (3) професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; (4) професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; (5) професор југословенске књижевности и
српског језика; (6) професор југословенске књижевности
са страним језиком; (7) професор српског језика и књижевности; (8) професор српске књижевности и језика; (9)
професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; (10) дипломирани филолог за књижевност и
српски језик; (11) дипломирани филолог за српски језик
и књижевност; (12) дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима; (13) мастер професор језика
и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски
језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика;
Српска филологија: српски језик и књижевност; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књижевности); (14) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност;
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и
лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност); (15) мастер професор
предметне наставе; (16) мастер професор књижевности и
језика (србиста). Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и
језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик
и књижевност; Србистика.

Наставник руског језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 55%
радног времена
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
руски језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и
књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски
језик и књижевност); мастер професор слависта - руски
језик и књижевност; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; држављанство
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; 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 кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву доставити:
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
радну биографију; оверену фотокопију дипломе; уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности из
МУП-а. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све пријаве са приложеном документацијом доставити на адресу:
Гимназија „Бранко Радичевић“, 22300 Стара Пазова, Светосавска 5, лично или поштом, са назнаком „Конкурс за
наставника српског језика и књижевности“ или „Конкурс за
наставника руског језика“.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/2462-712

Наставник српског језика
на одређено време, за 88,89% радног
времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, 88/2017, 27/2018, др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. Закон и 6/2020) и то: да има одговарајуће
високо образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад. Наставник је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичне академске студије) и то: 1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2. на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. г. Под одговарајућим
образовањем подразумева се: 1) професор српског језика и књижевности, 2) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, 3) професор српске
књижевности и језика, 4) професор српске књижевности
и језика са општом књижевношћу, 5) дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима, 6)
дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност, 8) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
9) професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 10) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 11) професор српскохрватског језика
са источним и западним словенским језицима, 12) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или
румунском језику, 13) професор, односно дипломирани
филолог за југословенску и општу књижевност, 14) професор југословенске књижевности са страним језиком,
15) дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
16) дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
17) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, 18) професор српског језика
и српске књижевности, 19) дипломирани компаратиста,
20) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књи-
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жевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), 21) мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика),
Српска филологија (српски језик и књижевност), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност, Компаративна књижевност са теоријом књижевности), (22) професор српскохрватског
језика и књижевности; (23) мастер филолог из области
филолошких наука; (24) професор југословенске књижевности и српског језика; (25) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Кандидат по Конкурсу треба да приложи доказе о испуњености услова и то следећа документа, у оригиналу или овереној фотокопији, не старија од 6
месеци од дана објаве конкурса: 1) попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја и кратку
биографију; 2) диплому о стеченом високом образовању
или уверење о дипломирању ако није издата диплома;
3) уверење о држављанству Републике Србије; 4) уверење из казнене евиденције МУП-а Републике Србије, 5)
извод из матичне књиге рођених; 6) доказ одговарајуће
установе о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду. Рок за достављање пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Пријаве послати путем поште на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс - радно место наставника српског језика“, или пријаву донети лично. Неблаговремене
или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Информације у вези са конкурсом могуће је добити на
број телефона: 022/2462-712 од 8 до 14 часова и на
адреси: Змај Јовина 59, Ириг. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована одлуком директора. Психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима спроводи Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака. Кандидати ће бити писменим путем обавештени о исходу конкурса.

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”
22400 Рума, Главна 71
тел. 022/473-560

Стручни сарадник - школски психолог
одређено време до истека мандата
директора школе, а најдуже до
15.10.2023. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште
услове: врста одговарајућег образовања у складу са чл. 6
став 1 тачка 2 Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020
и 16/2020), под којим се подразумева стечено звање професора психологије, дипл. психолог -општи смер или
смер школске психологије, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани школско-клинички психолог,
дипломирани психолог, мастер психолог, дипломирани
психолог - мастер. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани мастер треба да поседују
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета; за
радно место стручног сарадника - школског психолога,
под одговарајућим образовањем сматра се високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинује целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошкоих наука, при чему ово лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септрембра 2005. године. Кандидат треба да има
и: психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 2.4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног

Бесплатна публикација о запошљавању

лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и притив човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио српски језик по програму одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву кандидат треба да приложи: 1.
одштампан и попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, 2. кратку личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном, 3. оригинал или
оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем образовању (диплома о високој школској спреми - лица која
су стекла академско звање мастер достављају и диплому
о завршеним основним студијама првог степена на студијском програму за одговарајући предмет, као и додатак
дипломи издат од стране факултета да поседују најмање
30 ЕСПБ бодова из развојних педагошких предмета), 4.
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија од стране надлежног органа), 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија од
стране надлежног органа), 6. уверење о неосуђиваности
(уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од
шест месеци), 7. уверење одговарајуће високошколске
установе којим се потврђује да кандидат зна српски језик,
уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање
на српском језику. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ о испуњењу услова из тачке 2.3.
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за пријаву је осам дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
са доказима о испуњености услова достављају се путем
поште или лично на адресу: ОШ „Вељко Дугошевић”,
Главна 71, 22400 Рума. Ближа обавештења се могу добити од секретара школе на тел. 022/473-560.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Расписује конкурс за заснивање радног односа и стицање
звања наставника Универзитета за уметничку/ужу
уметничку област:

Наставник ликовне уметности - ликовна
култура и уметност - редовни професор
за рад на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: У звање редовног професора може бити изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8, односно које има најмање три
године педагошког искуства на високошколској установи,
има научни назив доктора наука, има и већи број научних
радова који утичу на развој научне мисли у ужој области
објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, већи број научних радова и
саопштења изнетих на међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или монографију или
оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у
завршним радовима на специјалистичким и мастер академским студијама. Ближи услови за избор у звање наставника утврђују се општим актом Факултета и општима актима Универзитета у Новом Саду, у складу са минималним
условима за избор у звања наставника на универзитету из
члана 12. став 1. тачка 15) Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон
и 73/2018 и 67/2019 и 6/2020 - др. закони), као и у складу
са осталим условима за избор наставника Факултета предвиђеним одредбама истог Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и
73/2018 и 67/2019 и 6/2020 - др. закони) и општима актима Универзитета у Новом Саду и Учитељског Факултета
на мађарском наставном језику у Суботици. Лице које је
правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи не може стећи звање
наставника, односно сарадника.

ОСТАЛО: Пријаве, молба кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, лекарско уверење, уверење о
неосуђиваности и прилоге према Закону о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон и 73/2018 и 67/2019)), подносе се Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици, на адресу
Штросмајерова 11, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узимати у обзир.

ОШ „ХУЊАДИ ЈАНОШ“
24220 Чантавир, Трг слободе 2

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/20 - даље: Закон) и чл.
2-7 Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
108/2015), а то су: одговарајуће високо образовање из
члана 140 став 1 и 2 Закона за наставника основне школе;
педагога и психолога: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука (лице које има завршене ове студије другог степена, мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета), на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; дозвола за рад (положен стручни
испит) за наставника, педагога или психолога; да је кандидат савладао обуку и да има положен испит за директора
установе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад;
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; кандидат за директора установе образовања
и васпитања не може да буде лице које је правноснажно
осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности. Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
108/2015) прописано је да предност за избор директора
установе образовања и васпитања има кандидат који је
стекао неко од звања према прописима из области образовања. Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања прописано је да
кандидат за директора установе образовања и васпитања
не може да оствари предност приликом избора ако је у
току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична
дела против службене дужности, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да, уз пријаву на конкурс, достави: оригинал или оверену копију доказа о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чл. 140 став 1
и 2 Закона; оригинал или оверену копију доказа о дозволи
за рад наставника или стручног сарадника; доказ о радном
стажу у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања (потврда - оригинал или оверена копија); оригинал или оверену копију
уверења да лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став 1
тачка 3) Закона, не старије од 30 дана од дана издавања;
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оригинал или оверену копију уверења Привредног суда да
није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности, не старије од 30 дана од дана издавања;
оригинал или оверену копију уверења основног суда да
против њега није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела одређена у чл. 7 став 4 Правилника
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), не старије од 30 дана од дана издавања; оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге рођених - достављају лица
која су променила презиме или име након издавања дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци; оверену копију доказа да зна српски језик (оверена
копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи
или факултету на српском језику или уверење о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе); оверену копију доказа о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања - достављају лица која су претходно обављала
дужност директора; биографију са кратким прегледом радних ангажовања; предлог програма рада директора школе.
У складу са чл. 123 став 14 Закона, кандидат може да достави и оригинал или оверену копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Директор школе се именује на период од 4 године. Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року до две године од дана ступања на
дужност. Копије доказа које се подносе при конкурисању
за избор директора оверавају се од стране надлежног органа, у супротном, неће се узети у разматрање. Уколико је
кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона на српском језику, сматра се да је
достављањем овог доказа доставио и доказ да зна српски
језик. Пријаве кандидата који учествују на конкурсу са приложеном документацијом се не враћају кандидатима, већ
се задржавају у архиви школе. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве
са назнаком „Конкурс за избор директора“, доставити путем
поште на адресу: ОШ „Хуњади Јанош“, 24220 Чантавир, Трг
слободе 2 или предати лично у затвореној коверти, у секретаријату школе, радним даном од 7.00 до 14.00 часова.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање предавача
и заснивање радног односа из поља
Природно-математичке науке, област
Математичке науке, ужа научна област
Математика
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: доктор наука, магистар наука или специјалиста
академских студија из области математичких наука, ужа
научна област Математика, објављени научни односно
стручни радови у научним часописима и зборницима, са
рецензијама, да показује способност за наставни рад и
позитивна оцена за наставно-педагошки рад од стране студената.

Наставник за избор у звање професора
струковних студија и заснивање радног
односа из поља Природно-математичке
науке, област Рачунарске науке, ужа
научна област Електротехника и
рачунарство
УСЛОВИ: доктор наука из области рачунарских наука, ужа
научна област Електротехника и рачунарство, објављени
научни односно стручни радови у научним часописима и
зборницима са рецензијама, способност за наставни рад и
најмање пет година педагошког искуства у високом образовању или пет година у звању предавача или вишег предавача.

Сарадник за избор у звање сарадника у
настави и заснивање радног односа из
области Рачунарске науке, ужа научна
област Електротехника и рачунарство
на одређено време од 1 године
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УСЛОВИ: стечен статус студента мастер академских студија
или специјалистичких академских студија, који је студије
првог степена завршио са просечном оценом најмање осам
(8) и изузетно, стечен статус студента мастер струковних
студија или специјалистичких струковних студија који је
студије првог степена завршио са просечном оценом најмање осам (8), објављени стручни радови у одговарајућој
области и позитивна оцена за наставно-педагошки рад од
стране студената.
ОСТАЛО: Остали услови су утврђени Законом о високом
образовању, Статутом Школе, Правилником о избору у
звања наставника и сарадника, Правилником о организацији и систематизацији послова у Школи, у складу са којима
ће бити извршен избор између пријављених кандидата. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију са свим битним подацима, кретање у професионалном
раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање
запослења и звање - навести сва звања), списак радова и
саме радове; остале податке: о наставном раду, научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном
доприносу; о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе; ваннаставним активностима, доприносу локалној и широј заједници, признањима и
наградама. Докази у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, све високошколске дипломе и додатак дипломи или нострификације
диплома стечене у иностранству. Доказ надлежног органа
поводом чињенице да кандидат није под истрагом и није
кривично осуђиван. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс
подносе се на адресу: Висока школа струковних студија
за образовање васпитача и тренера у Суботици, Банијска
67. Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености услова конкурса, доставити и у електронској форми
(на компакт диску - CD). Упућују се кандидати да користе
Образац пријаве на конкурс који се налази на сајту школе
www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у обзир и неће бити разматране.

ОШ “СЕЧЕЊИ ИШТВАН”
24000 Суботица, Карађорђев пут 94

Наставник српског језика и књижевности
са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог,
до његовог повратка са послова
помоћника директора на послове
наставника, а најдуже до 31.08.2021.
године
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима, дипломирани филолог српске књижевности са
јужнословенским књижевностима, професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима, професор српскохрватског језика са источним и
западним словенским језицима, професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности за наставу у школама
у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском,
односно русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним
језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски
језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
професор српског језика и књижевности у одељењима за
националне мањине, професор српског језика и српске
књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност,
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска
књижевност и језик са компаратистиком), мастер професор
језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска филологија (српски језик и књижевност), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност, Компаративна књижевност са теоријом књижевности),професор српскохрватског језика и књижевности; мастер филолог из области филолошких наука; професор југословенске књижевности и српског језика; мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

Наставник разредне наставе
са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог,
до његовог повратка са послова
помоћника директора на послове
наставника, а најдуже до 31.08.2021.
године
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у
разредној настави може да изводи: професор разредне наставе, (брисана), професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом, професор
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер
учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник српског као нематерњег
језика
за рад у одељењима која наставу
похађају на мађарском наставном језику,
на одређено време ради замене одсутне
запослене, до њеног повратка са послова
директора школе на послове наставника,
а најдуже до 30.12.2022. године
УСЛОВИ: српски као нематерњи језик у другом циклусу
основног образовања и васпитања: професор српског
језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама са мађарским, русинским
или румунским наставним језиком, дипломирани филолог
(србиста - српски језик и лингвистика) - мастер, професор
српског језика и књижевности, професор српског језика и
књижевности са општом лингвистиком, професор српске
књижевности и језика, професор српске књижевности и
језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским
књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност,
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за
српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима, професор, односно дипломирани
филолог за југословенске књижевности и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним
језиком, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, дипломирани филолог за књижевност и српски
језик. мастер филолог (студијски програми: Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност), мастер професор
језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик
и компаративна књижевност; Компаративна књижевност
са теоријом књижевности), мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Лица из подтач. а) и б) која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима Српски језик
и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија:
српски језик и књижевност; Србистика. Лица из става 1.
тачка 1б, подтач. 3) - 20) овог члана у обавези су да положе испите из Методике с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке
праксе и испит из српског језика у контакту са мађарским/
словачким језиком (за мађарску и словачку националну
мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале националне
мањине. Лица из става 1 тачка 1б, подтач. 3) - 20) овог
члана треба да савладају обуку за наставу српског као
нематерњег језика у трајању од 20 сати у организацији
Завода за унапређивање образовања и васпитања - Центар за професионални развој запослених у образовању.

Наставник мађарског језика
на одређено време ради замене одсутне
запослене, до повратка запослене са
послова директора школе на послове
наставника, а најдуже до 04.02.2024.
године
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Наука и образовање
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил мађарски језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил мађарски језик).

Наставник математике
за рад у одељењима која наставу
похађају на мађарском наставном језику,
на одређено време ради замене одсутне
запослене, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика,
дипломирани математичар - математика финансија (са
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер професор
математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике
и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор
математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике
- математике, професор биологије - математике, професор
математике - теоријско усмерење, професор математике теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар,дипломирани математичар - механичар, мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају
завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике
(са положеним испитом из предмета геометрија или основи
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике.

Наставник музичког васпитања
са 65% радног времена
УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музичар музички педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар - композитор, дипломирани композитор,
дипломирани музичар - диригент, дипломирани музичар
- музиколог, дипломирани музиколог, дипломирани диригент, дипломирани музичар - акордеониста, дипломирани
музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло певач,
дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичарпијаниста,
дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани музичар
- оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани музичар - виолиста, дипломирани
музичар - виолончелиста, дипломирани музичар - контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани
музичар - обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста,
дипломирани музичар - фаготиста, дипломирани музичар
- хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани
музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубиста,
професор црквене музике и појања, дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар - бајаниста, дипломирани музичар за медијску област,
професор музичког васпитања, дипломирани музичар
- педагог, дипломирани флаутиста, дипломирани црквени
музичар (педагог, појац и диригент хора), професор музичке културе, мастер теоретичар уметности (професионални
статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или
музички теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални статуси), мастер композитор, дипломирани трубач; дипломирани клавириста; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
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које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази
о испуњености услова из става 1. 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. Наставник мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има напред наведено образовање. Образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина наставник је обавезан да стекне у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. На основу члана 141 став 7 Закона о основама система образовања и
васпитања, послове наставника и стручног сарадника
може да обавља лице које је стекло средње, више или
високо образовање на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Уз
пријаву на конкурс приложити: биографију, попуњен
пријавни формулар на званичној страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs), оригинал или оверену фотокопија дипломе, уверење
из казнене евиденције МУП-а о некажњавању, доказ о
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад у складу са чланом 141 став 7 Закона (да је стекло
средње, више или високо образовање на језику на коме
се остварује образовно-васпитни рад или је положио
испит из тог језика по програму високошколске установе), доказ о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају
услове за оглашено радно место, упућују се на проверу
психофизичких способности кандидата за рад са децом
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресу у својим пријавама. Разговор са кандидатима
ће се обавити у просторијама ОШ „Сечењи Иштван” у
Суботици, Карађорђев пут 94, с тим што ће кандидати
о датуму и времену бити обавештени на контакт телефоне које су навели у својим пријавама. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси
пре закључивања уговора о раду. Пријаве са потребном
документацијом слати искључиво поштом (не мејлом) на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс”, а на коверти
назначити за које радно место се конкурише. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета у року
од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава,
о чему ће бити обавештени сви кандидати, у складу са
законом. Контакт телефон: 024/525-799, Гордана Поњаушић, секретар школе.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
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Наставник биологије
за 20% радног времена, на одређено
време ради замене запослене, односно
до њеног повратка са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), као и Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,

3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020). Члан
139 Закона о основама система образовања и васпитања
прописује услове за пријем у радни однос, односно да у
радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају у току рада. Докази
о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) овог
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења
уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1)
подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020
и 16/2020), прописани су степен и врста образовања за
извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада на радном месту наставника биологије, и то:
професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани
молекуларни биолог и физиолог, професор биологије
и хемије, дипломирани биолог- смер заштите животне
средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани
професор биологије и хемије, професор биологије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије-физике, професор биологије - информатике, професор биологије - математике, дипломирани професор
биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор биологије-хемије, мастер, дипломирани професор биологије-географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани биолог
заштите животне средине, мастер биолог, мастер префесор биологије, мастер професор биологије и географије,
мастер професор биологије и хемије, мастер професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање
мастер морају имати претходно завршене основне академске студије биологије.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 1. доказ
да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе или уверења), 2. да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству РС, не старије
од шест месеци - оригинал или оверена фотокопија),
3. 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, запоштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење МУП-а, не старије од шест месеци,
оригинал или оверена фотокопија), 4. доказ да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома издата и стечена
на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из српског
језика са методиком, оригинал или оверена фотокопија).
Напомена: доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доставља
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изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Након истека рока за достављање пријава није могуће
достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију.
Кандидати попуњен пријавни формулар преузимају са
званичне интернет странице Министарства просвете заједно са потребном документацијом и достављају
установи. Кандидат који уђе у ужи избор биће позван на
разговор. Пријава на конкурс обавезно садржи: податке о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта,
односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса
електронске поште ако је кандидат поседује). Пријаве
са доказима доставити у року од 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”
15220 Коцељева, Доситејева 3

Наставник енглеског језика
у матичној школи и ИО Драгиње, на
одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања, и
то: а) да имају одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања: високо образовање на студијама другог степена, као
и на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2015. године и Правилника о степену и врсти
образовања и васпитања за наставника, васпитача и стручног сарадника основне школе и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи); б) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 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 кривично
дело примање мита или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) држављанство
Републике Србије; д) да знају српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају и следећу потребну документацију: извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); уверење о
држављанству (оригинал не старији од 6 месеци или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); оверену фотокопију
дипломе о стеченом основном образовању; очитану личну карту (фотокопију уколико није чипована); уверење да
кандидат није осуђиван правноснажном судском пресудом
за кривична дела наведена у члану 139 тачка в) Закона о
основама система образовања и васпитања (оригинал не
старији од 6 месеци или оверена фотокопија не старија
од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора
о раду. Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) и
д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) ове прибавља се пре закључења уговора
о раду. Документација се доставља у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, на следећу адресу: Основна
школа „Мића Станојловић” Коцељева, Доситејева 3, 15220
Коцељева, са назнаком „За конкурс”. Документација се
може доставити и лично у секретаријату школе, од 8.00
до 13.00 часова. Телефон за информације: 015/556-390.
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране. ОШ ”Мића Станојловић” као руковалац подацима
о личности, предузимаће све потребне техничке и организационе мере за заштиту личних података кандидата,
ради спречавања случајног или незаконитог уништења,
или случајног губитка, измена, неовлашћеног откривања,
коришћења или приступа подацима као и од свих незаконитих облика обраде. Решење о избору кандидата по расписаном конкурсу ће бити оглашено на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја када постане коначно.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”
15000 Шабац, Жике Поповића 20

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог на
функцији, до повратка са функције
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 139
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19 и
6/20) и остале опште услове предвиђене Законом о раду.
Кандидат треба да има одговарајуће образовање у погледу
врсте стручне спреме предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
је држављанин Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-др закони, 10/19
и 6/20); да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе следећа
документа: краћу биографију, доказ да има одговарајуће
образовање - прописану врсту и степен стручне спреме (оверену фотокопију дипломе или уверења о одговарајућем образовању), доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др закони, 10/19 и 6/20),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци). Лекарско уверење подноси се непосредно пре
закључења уговора о раду, у складу са чланом 139 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни фолмулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним фолмуларом достављају на адресу школе у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
листу „Послови”.

сти и других добара заштићених мађународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да
знају српски језик као језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају формулар за пријем
у радни однос у установи образовања и васпитања који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани
образац пријавног формулара кандидати достављају и:
1. кратку биографију (CV); 2. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3. потврду
или уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци);
4. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију), 5. извод
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал
или оверену копију); 6. кандидат који има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске
установе о броју остварених бодова, односно положеним
испитима из педагогије и психологије, односно уверење
о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који нема образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као и услов за полагање испита за лиценцу (сматра се да наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина); 7. доказ о знању српског језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима у Националну службу за запошљавање, која ће извршити процену применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Пријаве на конкурс поднети лично или слати на
адресу: Основна школа „Петар Лековић”, 31210 Пожега,
Петра Лековића 1, са назнаком „За конкурс”. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве и приложена документација
се не враћају.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ”

УЖИЦЕ
ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

31000 Ужице, Норвешких интернираца 18
тел. 031/562-981

Наставник предметне наставе - други
страни језик - немачки
са 66,66% радног времена

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

Наставник математике
Наставник немачког језика
са 65% радног времена
Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
Наставник шпанског језика
са 66% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
чл.139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17,
27/18-др. Закон, 10/19 и 6/20 ) и Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012,15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017,13/18,11/19 и 2/2020), и то: 1. да имају
одговарајуће образовање; 2. да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
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,
27/2018,10/2019 и 6/2020 у даљем тексту: Закон) и
чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр.11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020); да у складу са чланом 142 Закона има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат за радно место
наставника предметне наставе осим услова у погледу стручне спреме треба: да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије и да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан
образац пријавног формулара, кандидати достављају
доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме
(оригинал или оверена фотокопија дипломе), уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење или потврду о неосуђиваности и доказ да имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања. Уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или
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потврда о неосуђиваности и оверене фотокопије преосталих тражених докумената, не могу бити старији од 6
месеци. Образац 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/FORMULARZA-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.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТО ИГУМАНОВИЋ”
31260 Косјерић, Светосавска 2

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: кандидат за директора школе може да буде
лице које испуњава услове прописане члановима 122,
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20), као и услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора установе
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
108/15), а то су следећи услови: 1. да има одговарајуће
образовање за наставника основне школе, за педагога
или психолога, односно образовање из члана 140 ставова 1 и 2 поменутог закона; 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке, академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно, групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо, образовање до 10.09.2005.
године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, дужност директора основне школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из
члана 140став 3. Закона за наставника основне школе
односно 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, 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; 2. да кандидат има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3.
да има обуку и положен испит за директора установе
(кандидат који нема положен испит за директора може
бити изабран, али ће бити дужан да га положи у року до
2 године од дана ступања на дужност; директору који не
положи испит за директора у року од две године од дана
ступања на дужност, престаје дужност директора); 4.
да има најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да
против кандидата није покренута истрага ни кривични
поступак; 8. да није осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности; 9. да има држављанство Републике Србије; 10. да зна српски језик (језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад), 11. уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора - дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Докази о испуњености наведених услова
саставни су део пријаве на конкурс. Пријава на конкурс
за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се школи. Кандидати за директора
школи достављају следећу документацију: 1) попуњен
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и одштампан пријавни формулар (формулар се може
преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја), 2) кратку
биографију са оквирним планом рада за време мандата, 3) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 4) оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно дозволи за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца),
5) оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
директора установе (уколико исти има положен испит,
у супротном дужно је да га положи у року од 2 године), 6) оригинал потврду о раду у области образовања и
васпитања након стеченог образовања (најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања), 7) лекарско уверење (не старије од 6 месеци), 8)
оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање - издато
од полицијске управе (не старије од 6 месеци од дана
достављања пријаве на конкурс), 9) оригинал или оверену фотокопију уверења издатог од надлежног суда да
против кандидата није покренута истрага нити кривични
поступак; 10) оригинал или оверену фотокопију уверења
привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије од 6
месеци), 11) оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс), 12) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци од дана достављања
пријаве на конкурс), 13) доказ о знању српског језика
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику), 14) доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора и оцену спољашњег вредновања (извештај просветног саветника) - достављају само кандидати који су
претходно обављали дужност директора, односно доказ
(изјава) да за време обављања дужности директора
није вршен стручно-педагошки надзор. Сви докази уз
пријаву на конкурс се достављају у оригиналу или овереној фотокопији. Неоверене фотокопије се неће узети у
разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће разматрати. Пријава се сматра потпуном уколико садржи све доказе којима се потврђује испуњеност
услова за избор директора. Рок за подношење пријава
на конкурс за избор директора школе је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријава са потребном
документацијом се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс за директора школе”. Пријава се подноси поштом (препоручено) на адресу школе:
Основна школа „Мито Игумановић”, Светосавска 2, 31260
Косјерић, или се непосредно предаје у школи.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН”
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, најкасније до
31.08.2021. године
Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутне
запослене (до повратка са породиљског
боловања), до 31.05.2021. године
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под
условима прописаним законом и ако има: 1. средње образовање са звањем медицинска сестра - васпитач; 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 кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

Васпитач
на одређено време, најкасније
до 31.08.2021. године
4 извршиоца
Васпитач
на одређено време на шест месеци ради
замене запосленог који је именован
за в. д. директора
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под
условима прописаним законом и ако има: 1. одговарајуће
образовање - високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању
од три године или одговарајуће више 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 кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик
и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

Дефектолог
на одређено време, најкасније
до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под
условима прописаним законом и ако има: 1. одговарајуће
образовање - високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије); 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 кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се
остварује васпитно-образовни рад.

Спремачица
на одређено време, најкасније
до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под
условима прописаним законом и ако има: 1. одговарајуће
образовање - завршено основно 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 кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик
и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт
телефоном, диплому о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење
да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а); пријавни формулар (образац пријавног формулара кандидати преузимају
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке

02.12.2020. | Број 910 |

37

Наука и образовање
и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре
закључења уговора о раду кандидат доставља доказ којим
потврђује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
се подносе лично или путем поште , на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона 031/864-188 локал 12.
Конкурс траје осам дана од објављивања. Неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“УЖИЦЕ”
31000 Ужице, Немањина 18
e-mail: vrticue@mts.rs

Васпитач
10 извршилаца
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под
условима прописаним законом и ако има: 1. одговарајуће
образовање; 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик. Докази о испуњавању услова: кандидат за радно
место васпитача мора да има високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) или
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису које је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање, о чему као
доказ прилаже оверену копију дипломе о стручној спреми
васпитача. За радно место васпитача кандидати треба да
доставе потврду високошколске установе којом доказују да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова или оверени
документ да је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу. Уз достављене доказе о одговарајућем образовању, кандидати достављају: пријавни формулар који се
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписану биографију; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о
неосуђиваности (потврду - уверење) не старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Доказ да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима кандидат прибавља пре закључења уговора о
раду, а доказ да кандидат зна српски језик достављају само
кандидати који образовање нису стекли на српском језику.
Кандидати достављају потребну документацију у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”, лично или на адресу: Предшколска установа “Ужице”,
Ужице, Немањина 18. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Конкурс ће спровести конкурсна комисија именована решењем директора. Кандидати
ће бити упућени на психолошку процену за рад са децом и
ученицима у Националну службу за запошљавање у Ужицу.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара Предшколске установе и преко телефона: 031/517-855.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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В РА Њ Е

ПУ “НАША РАДОСТ”
Бујановац, Вука Караџића б.б.
тел. 017/651-141

ОШ „ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ“
17542 Врањска Бања
Краља Петра I Ослободиоца 44

Професор српског језика
на одређено време до повратка
запослене са функције директора школе
УСЛОВИ: 1. одговарајућа школска спрема предвиђена
Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 3/2017); 2. да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и притив 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. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

17530 Сурдулица, Јелашница б.б.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: На конкурс може се пријавити лице које испуњава следеће услове; да има средњу стручну спрему, да
познаје ромски језик (било који дијалект), да има искуства
у раду са децом из осетљивих друштвених група, посебно
ромском децом, да је завршило обуку за педагошког асистента у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развја (завршен прописани програм обуке за рад
са децом и ученицима ромске националне мањине). Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави следећа
документа: диплому или уверење о стеченом образовању
(оригинал или оверену копију), уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверену копију), доказ да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(,,Службени гласник РС“, бр. 2017, 10/2019 и 6/2020), и то:
уверење суда да против кандидата није покренута истрага,
односно да се не води кривични поступак (не старије од
6 месеци, оригинал или оверену копију), уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију). Лекарско уверење као
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, кандидат који
буде изабран доставља пре закључења уговора о раду.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, тј. доказе о
испуњености услова, заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи (поштом или лично) на горе
наведену адресу, са назнаком: ,,Конкурс за пријем у радни однос на одређено време (не отварати)”, односно са
назнаком ,,Конкурс за пријем у радни однос на одређено
време (не отварати)”. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови”. Докази о испуњавању услова предвиђених овим огласом, ако
нису оригинали, него фотокопије или преписи, морају бити
оверени у складу са Законом оверавању потписа и преписа
(,,Службени гласник ИЦ”, број: 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир
приликом доношења одлуке о избору кандидата по овом
конкурсу. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе: 017/415-250, а пријаве се достављају
на адресу: Основна школа ,,Бора Станковић” Јелашница,
Сурдулица.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

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 система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др.закон, 10/2019, 27/2018 - др.закон и 6/2020):
има одговарајуће 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 психичку, физичку и здравствену 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 злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, приотив правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторско понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 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 образовање за васпитача или стручног сарадника стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: на студијама другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
на студијама другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплиране, трансдисциплиране студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; лице из ове тачке мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005; изузетно, дужност директора може да обавља
и лице са стеченим одговарајућим високим 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 стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може да
обавља лице које има: одговарајуће образовање из члана
140 став 3 овог закона за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година рада
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба да има положен испит за директора (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 четири године.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар треба да достави: биографију са кратким прегледом кретања у служби и
прегледом програма рада установе; оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу;
доказ о обуци и положеном испиту за директора установе (оригинал или оверена копија) - пријава која не садржи 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 кандидати 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); доказ о радном
стажу - најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
стеченог образовања, сходно чл. 140 став 1 и 2 и најмање
10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, сходно
члану 140 став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.за-
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кон, 10/2019, 27/2018 - др.закон и 6/2020); доказ да није
осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3
Закона (уверење о некажњавању из МУП-а, не старије од
шест месеци); доказ да се против кандидата не води истрага и да нису покренуте истражне радње код надлежног
суда (уверење 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 Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест
месеци); 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 лекарског уверења које издаје надлежна здравствена установа); доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника (ако поседује кандидат доставља оверену фотокопију).
Уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора предшколске установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора
предшколске установе и оцену спољашњег вредновања
(оверена фотокопија). Кандидат који се пријављује за радно место директора попуњава пријавни формулар (образац) на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и тенолошког развоја. Пријава на 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 ПУ “Наша радост” Бујановац, на адресу ПУ
“Наша радост” Бујановац, Вука Караџића б.б., 17520 Бујановац, Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Ближа обавештења се могу добити сваког радног дана код секретара
установе, у периоду од 08.00 до 14.00 часова, на број телефона: 017/651-141.

ВРШАЦ
ОШ “МОША ПИЈАДЕ”

26335 Гудурица, Трг ослобођења 2
тел. 013/881-012
e-mail: osmosapijadegudurica@gmail.com

Секретар школе
са 50% радног времена
УСЛОВИ: 1. Кандидат треба да испуњава опште услове за
заснивање радног односа на основу Закона о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 5/14, 13/17,
113/17, 95/18), као и услове из чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ “Моша
Пијаде“ Гудурица и то: а) да има одговарајуће образовање:
дипломирани правник, дипломирани правник - мастер; б)
одговарајуће високо образовање и васпитање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије),
студије другог степена из области педагошких науке или
интердисциплинарне, муктидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области педагошких
наука, односно на основним студијама у трајању од четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; в) да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; г) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
д) да има држављанство Републике Србије; ђ) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе оригинале или оверене фотокопије које нису старије од
6 месеци: а) доказ о стеченом одговарајућем образовању;
б) уверење о положеном стручном испиту (ако поседује);
в) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); г) уверење о држављанству (оригинал или
оверену копију); д) доказ о неосуђиваности (оригинал или
оверену копију); ђ) радну биографију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете. Потребну документацију заједно
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са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Лекарско уверење о поседовању физичке, психичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци) тражиће се накнадно, пре закључења
уговора о раду, за кандидата који буде изабран на конкурсу. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална
служба за запошљавање. Пријаву са потребним прилозима кандидат треба да достави у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу: ОШ „Моша Пијаде” Гудурица, Трг ослобођења 2, 26335
Гудурица, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”.
Контакт тел. 013/881-012; e-mail: osmosapijadegudurica@
gmail.com. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована решењем директора школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Документација се
неће враћати кандидатима који су се пријавили на конкурс.
Одлука о избору кандидата донеће се у законском року.

ОШ “ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ”
26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел. 013/801-905

1. Наставник предметне наставе наставник физичког и здравственог
васпитања
са 10% радног времена, на српском
наставном језику, на одређено време до
повратка одсутног запосленог
2. Наставник предметне наставе наставник физичких активности
са 10% радног времена, на српском
наставном језику, на одређено време до
повратка одсутног запосленог
3. Наставник предметне наставе наставник физичког и здравственог
васпитања
са 50% радног времена, на румунском
наставном језику, на одређено време до
повратка одсутног запосленог
4. Наставник предметне наставе
- наставник обавезних физичких
активности
са 10% радног времена, на румунском
наставном језику, на одређено време до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова на радним местима под редним бројем од 1-4 могу бити примљени кандидати који поред општих услова из члана 24 Закона
о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 57/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/2017) испуњавају и услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020 (даље: Закон)):
поседовање одговарајућег образовања (када је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника, на основу акта о
признавању стране високошколске исправе и мишљења
одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем
министар); поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело из члана 139 став 1
тачка 3. Закона; познавање српског језика (за сва радна
места - само уколико образовање није стечено на српском
језику) и језика на коме остварује образовно-васпитни рад
(за радно место под редним бројем 3 и 4). Под одговарајућим образовањем подразумева се образовање у складу
са чланом 140 Закона, као и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018
и 11/2019).
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) пријавни формулар Министарства просвете (на једном формулару навести ако се конкурише за више радних
места, унети називе из текста конкурса); 2) очитану личну
карту или фотокопију; 3) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, оригинал или фотокопију која није старија од 6 месеци); 4) извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; 5) оверен препис или оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи (лица која су образовање стекла у иностранству неопходно је да поред акта о признавању стране

високошколске исправе доставе и решење министра према члану 143. Закона); 6) лиценцу за рад (и то само за
лица коју исту поседују, а она лица која немају лиценцу
дужна су да је стекну у току рада); 7) доказ о познавању
српског језика (само уколико образовање није стечено на
српском језику) и језика на коме обављају образовно-васпитни рад (радно место под редним бројем 2.). Услови о
познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад утврђени су чланом 141 став 7 Закона; за лица која
образовно-васпитни рад изводе у одељењима у којима
се настава изводи на језику националне мањине може се
сматрати да поседује потребно знање српског језика, уколико су испунила услове из члана 141. став 7. Закона, али
и уколико су завршили основну, односно средњу школу
на језику националне мањине по наставним програмима
и плановима Републике Србије, те у складу са тим наставним плановима и програмима похађали наставу из обавезног наставног предмета Српски као нематерњи језик
(Мишљење Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, бр. 610-00-01902/2017-04 од 15.12.2017. године);
8) уверење о неосуђиваности из суда и МУП-а, оригинал
или оверену фотокопију документа не смеју бити старија
од 6 месеци. Сви кандидати који буду изабрани у ужи
избор биће упућени на процену психолошких способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности који издаје надлежна здравствена установа, доставља се непосредно пре
закључења уговора о раду, и то оригинал или оверена
фотокопија. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве
слати на адресу: ОШ „Олга Петров Радишић” Вршац, Вука
Караџића 8, са назнаком „За конкурс”.

ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАЈКА“
19350 Књажевац, Капларова 6
тел. 019/731-425

Васпитач
5 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидат за радно место васпитача треба да
испуњава услове из члана 139 Закона и то: а) да има одговарајуће образовање: 1. високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и специјалистичке струковне студије по прописима који су
уређивали високо образовање у периоду од 10.09.2005. до
7.10.2017. године; 2. основне студије у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3. високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или више образовање; положен стручни испит (лиценца); б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Докази
о испуњености услова из тачака а), в), г) и д) достављају се
уз пријаву, и то: диплома о стручној спреми за васпитача
(оверена копија), уверење/потврда о неосуђиваности (не
старија од 6 месеци, издаје МУП), извод из матичне књиге,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Доказ
о испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља се
пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат зна српски језик доставља кандидат који је образовање стекао ван
територије Републике Србије. Кандидати који су изабрани у
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узети у разматрање. За више информација
позвати: 019/731-425. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично или поштом на адресу: Капларова 6, Књажевац.
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране
директора установе.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-822

Наставник предметне наставе француски језик
са непуним радним временом 55,55%,
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (одсуство са
рада ради неге детета, одсуство са рада
ради посебне неге детета)
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/18др.закон, 10/19, 6/20) и то: а) да је стекао одговарајуће
образовање у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник”, број 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20,
8/20, 16/20); на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета или студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука уз услов
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, на основним студијама у трајању од најмање
четири године, или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима 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 осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство
Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава
формулар за пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(уписати број телефона/мејл-адресу). Одштампан формулар достављају школи као и следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе (односно уверења уколико
диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања; кандидат који има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске
установе о броју остварених бодова, односно положеним
испитима из педагогије и психологије, односно уверење о
положеном стручном испиту/испиту за лиценцу, у складу
са чланом 142 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кандидат који нема образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина је обавезан да
га стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као и услов за полагање испита
за лиценцу (сматра се да наставник, који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина), уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија), не
старије од 6 месеци, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци, извод
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или
оверена фотокопија), уколико кандидат није стекао образовање на српском језику доставља доказ (уверење или
потврду) да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; биографија
(пожељна). Конкурсна комисија утврђује испуњеност улова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам
дана биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака, о чему ће кандидати бити обавештени путем
телефона на бројеве које су навели или на наведене мејл
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адресе. Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене и обавити разговор са њима. О терминима за разговор
кандидати ће бити обавештени путем телефона на бројеве које су навели или на наведене мејл-адресе. Конкурсна
комисија ће донети решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора. Лекарско уверење - доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат
ће доставити пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са потребном документацијом
у року од 8 дана од објављивања конкурса у публикацији
„Послови” доставити поштом или лично на адресу: Основна школа “Митрополит Михаило” Сокобања, Митрополита
Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За конкурс француски језик”.

облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока
пада у недељу или на дан државног празника, или у
неки други дан кад школа не ради, рок истиче истеком
првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи све прилоге који се захтевају у
конкурсу, у складу са Законом и подзаконским актима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријава се може поднети у просторијама
школе или предати препорученом поштом на адресу:
ОШ ”Ђура Јакшић” у Зајечару, Лењинова 1, 19000 Зајечар, у затвореној коверти са назнаком “За комисију за
избор“. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу
могу се добити непосредно у школи, као и на телефон
019/3400-517.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН”

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4

19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник историје
на одређено време до повратка одсутног
запосленог на рад
Педагог
на одређено време до повратка одсутног
запосленог на рад
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу
са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање из
члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019) и
Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/2016, 11/16,
2/2017, 3/2017, 13/18, 11/2019, 02/20, 08/20, 16/20); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар са званичне интернет странице
Министрства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; за наставника
- доказ о стеченом одговарајућем образовању из члана
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019) и
Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у ОШ („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19, 02/20, 08/20,
16/20), оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању; кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља
оверену копију дипломе другог степена и оверену копију
дипломе основних академских студија. Кандидати даље
достављају доказ да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) Закона и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или
други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал не
старији од 6 месеци); доказ да кандидат има држављанство Републике Србије (оригинал уверења, не старији
од шест месеци); доказ о познавању српског језика, као
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који није стекао образовање на
српском језику (потврда, уверење или други документ
којим се доказује да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе,
оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење
којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду. Школа није
у обавези да враћа конкурсну документацију. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је
непосредно предата школи пре истека рока утврђеног
у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у

Наставник предметне
наставе - енглески језик
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 44,44%
радног времена, у другом циклусу
основног образовања и васпитања
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
- одлука УС, 113/17 и 95/18), кандидат треба да испуњава
и услове утврђене у чл. 139, 140, 142, 143 и 144 Закона о
основама система образовања и васпитања (даље: Закон)
и у члану 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће образовање
и то: А) високо образовање на студијама 2. степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука
(мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); или Б) високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице
са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 1. степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
3 године или вишим образовањем. Наставник, васпитач и
стручни сарадник мора имати образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (члан 142 став 1 Закона). Ово образовање наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу
има образовање из члана 142 став 1 Закона. У складу са
чланом 143 Закона, када је образовање стечено у некој
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској,
а врста образовања не одговара врсти образовања која
је прописана чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске
установе, решењем утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника; када је образовање стечено
у систему војног школства, испуњеност услова у погледу
стеченог образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар; када је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника, на основу акта о признавању
стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће
високошколске установе, утврђује решењем министар.
Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може
да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без
лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарад-
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Наука и образовање
ника може да обавља: 1. приправник (најдуже 2 године
од дана заснивања радног односа у установи), 2. лице
које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног
сарадника са радним стажом стеченим ван установе, под
условима и на начин утврђеним за приправнике (најдуже
2 године од дана заснивања радног односа у установи),
3. лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од
дана заснивања радног односа у установи), 4. сарадник у
предшколској установи (ако има образовање из члана 142
Закона), 5. педагошки и андрагошки асистент и помоћни
наставник. Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у предметној настави из енглеског језика може да
изводи лице које је стекло високо образовање и то: 1. професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и
књижевност, 2. дипломирани професор енглеског језика и
књижевности, 3. мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил енглески језик), 4. мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил енглески језик), 5. дипломирани филолог
англиста - мастер, 6. мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура); 7.
мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет). Кандидат треба и: 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против 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.

оверена фотокопија, 4. извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3) који није старији од
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија, 6. доказ да
је стекао образовање на српском језику или је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на српском
језику која се приложи као доказ под тачком 2 сматра се
доказом о знању српског језика под тачком 6). Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену
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 званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs), а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је
8 дана од дана објављивања огласа за наставника енглеског језика у публикацији „Послови“. Пријаве доставити
лично или слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне
пријаве. За све додатне информације обратити се на телефон школе: 023/867-001.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да
обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем високом образовању, А) оверену фотокопију
дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања,
Б) доказ о образовању из педагошких, психолошких
и методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа, односно уверења
или другог одговарајућег документа о положеном испиту
из педагогије и психологије у току студија или доказа о
положеном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу) - пожељно је да доставе кандидати који
то поседују, 3. уверење о држављанству, оригинал или

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ХПТШ “УРОШ ПРЕДИЋ”
ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Поништава се конкурс за пријем у радни однос на
пословима спремачице на одређено време, ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, са
пуним радним временом од 40 часова недељно
(100% радног времена), по расписаном конкурсу дел. број 136/42 од 04.11.2020. године, који је

објављен у листу „Послови” дана 11.11.2020. године, због престанка потребе за пријем лица у радни
однос по наведеном правном основу. Конкурс се
обуставља закључно са даном 24.11.2020. године.

ОШ ”ВЕЉКО ЂУРИЧИН“
Јарковац, Трг др Станислава Букурова 12

Наставник математике
са 88,89% норме
Наставник енглеског језика
са 94,44% норме
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених
Законом о раду треба да испуњавају услове из чл. 139 и 140
ЗОСОВ-а и то: а) да имају одговарајуће образовање према одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних срадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19; б) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и да за њих није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да
имају држављанство Републике Србије; д) да знају српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из тачака а), в), г) и д) достављају
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б)
ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве са документацијом достављају се на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Фотокопије докумената
морају бити оверене. Непотпуне и и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријавни формулар
који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Конкурс спроводи
конкурсна комисија именована од стране директора школе.
За све додатне информације можете се обратити секретару
школе на број: 023/857-009.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

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

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

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

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

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

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

