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БЕОГРА Д

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Београд, Булевар Михајла Пупина 16

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА ДРЖАВНИХ 
СЛУЖБЕНИКА 

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Трећи основни суд у Београду, Београд, Буле-
вар Михајла Пупина 16.

II Радна места која се попуњавају:

1. Извршилачко радно место 
судијски помоћник – судијски 

сарадник, звање саветник
3 извршиоца

Опис послова: помаже судији у раду, израђује 
нацрте једноставнијих судских одлука, проуча-
ва правна питања у једноставнијим предмети-
ма, судску праксу и литературу, врши и дру-
ге послове самостално или под надзором или 
упутствима судије и председника суда.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке – на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године – дипломирани правник или спе-
цијалистичким студијама на факултету, поло-
жен правосудни испит и потребне компетенције 
за ово радно место.

2. Извршилачко радно место 
виши судијски сарадник, звање 

самостални саветник
2 извршиоца

Опис послова: Помаже судији у раду, израђује 
нацрте судских одлука, проучава правна 
питања, судску праксу и правну литературу, 
израђује нацрте правних схватања, врши и дру-
ге послове самостално или под надзором или 
упутствима судије и председника суда.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке – на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године – дипломирани правник или специја-
листичким студијама на факултету, положен 
правосудни испит, најмање пет година радног 
искуства у правној струци, од тога најмање две 
године након положеног правосудног испита и 
потребне компетенције за ово радно место.

3. Извршилачко радно место 
уписничар у парничној писарници, 

звање референт
1 извршилац

Опис послова: Разводи податке у електрон-
ским уписницима и именицима „П”, „Пл” „П1” 
и „П2” и другим помоћним књигама у вези са 
овим у електронском облику, здружује жалбе, 

води евиденцију и уписује у уписник податке 
о кретању предмета, износи предмете судија-
ма, разводи другостепене одлуке, евиденцију, 
разводи пресуде, архивира предмете кроз упис-
ник, здружује предмете на увид, помаже прили-
ком израде извештаја, ставља клаузуле изврш-
ности, правоснажности и др., странкама даје у 
складу са законом и Судским пословником усме-
на обавештења о списима предмета непосред-
но, путем телефона и писаним путем на основу 
података из уписника, здружује повратнице, 
доставнице, поднеске и друга писмена, пише 
омоте списа, обавља и послове у вези са сла-
гањем, одржавањем архивираних предмета и 
доношење предмета из архиве, спрема и износи 
предмете судијама за суђења, обавља и друге 
послове предвиђене законом, Судским послов-
ником, као и друге послове по налогу шефа 
парничне писарнице, управитеља писарница, 
секретара суда и председника суда.

Услови: III или IV степен средње школске 
спреме, друштвеног, природног или техничког 
смера, најмање две године радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за ово радно место.

4. Извршилачко радно место за 
послове пријема и експедиције 

писмена, звање референт
2 извршиоца

Опис послова: врши пријем свих судских пис-
мена и контролише да ли је плаћена судска 
такса, заводи тужбе, оптужнице, предлоге за 
извршење и друге иницијалне акте у одгова-
рајуће електронске уписнике и именике и дру-
ге помоћне књиге у вези са овим, разврстава 
примљену пошту и распоређује одговарајућим 
службама, одговара за рад пријемне канцела-
рије, води Регистар јавнобележничких записа о 
уговорима о промету непокретности и оверених 
уговора о промету непокретности које се налазе 
на подручју суда, архивира предмете и одговара 
за архиву овере, води евиденцију уговора о про-
мету непокретности, даје у складу са законом 
и Судским пословником обавештења странкама 
непосредно и путем телефона, ради на експе-
дицији судске поште, требује марке и одговара 
за правилно руковање машине за франкирање, 
заводи пошту кроз књигу достављача, књигу за 
доставу поште у месту и предајну књигу поште 
код ПТТ (књигу за обичну пошту и књигу за пре-
поручену пошиљку), обавља и друге послове 
предвиђене законом, Судским пословником, као 
и друге послове по налогу управитеља писарни-
це, секретара суда и председника суда.

Услови: III или IV степен средње школске 
спреме, друштвеног, природног или техничког 
смера; најмање две године радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за ово радно место.

5. Извршилачко радно место 
експедитор поште, звање референт

2 извршиоца

Опис послова: ради на експедицији судске 
поште, требује марке и одговара за правил-
но руковање машине за франкирање, заводи 
пошту кроз књигу достављача, књигу за дос-
таву поште у месту и предајну књигу поште код 
ПТТ (књигу за обичну пошту и књигу за пре-
поручену пошиљку), врши доставу судских пис-
мена странкама и другим учесницима у судским 
поступцима у складу са одредбама процесних 
закона, доноси судску пошту, врши предају и 
пријем поште, доставља и пошту између згра-
да суда, као и у самој згради суда, по потреби 
дежура ради доставе писмена која су по својој 
природи хитна, обавља и друге послове пред-

виђене законом, Судским пословником, као и 
друге послове по налогу управитеља писарни-
це, секретара суда и председника суда.

Услови: III или IV степен средње школске 
спреме, друштвеног, природног или техничког 
смера; најмање две године радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за ово радно место.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне компетенције, посебне функцио-
налне компетенције, понашајне компетенције и 
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат који 
испуни унапред одређено мерило за проверу 
одређених компетенција у једној фази избор-
ног поступка може да учествује у провери сле-
дећих компетенција у истој или наредној фази 
изборног поступка.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција:

– организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писаним 
путем – тест);
на интернет презентацији Трећег основног суда 
у Београду, можете приступити бази питања са 
тачним одговорима из области компетенције – 
Организација и рад државних ограна Републике 
Србије, а нека од ових питања биће Вам задата 
током процеса селекције.

– дигитална писменост (провера ће се врши-
ти решавањем задатака практичним радом на 
рачунару или увидом у доказ о познавању рада 
на рачунару);
на интерент презентацији Трећег основног суда 
у Београду, можете погледати пример теста 
којим се проверава компетенција – Дигирална 
писменост. Током процеса селекције биће Вам 
задат сличан задатак намењен провери ове 
функционалне компетенције.

– пословна комуникација (провера ће се врши-
ти писменом симулацијом).
на интернет презентацији Трећег основног 
суда у Београду, можете погледати пример тес-
та којим се проверава компетенција – Послов-
на комуникација, а сличних 15-25 питања биће 
Вам задата и у процесу селекције.

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „Дигитална писменост”, ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области на тра-
женом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције „Дигитална 
писменост”, неопходно је да уз пријавни обра-
зац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*рад на рачунару), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.

Провера сваке од општих функционалних ком-
петенција не може трајати дуже од једног сата.

Кандидати који су освојили један бод у провери 
одређене компетенције, искључују се из даљег 
изборног поступка.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција

1. За радно место судијски помоћник – 
судијски сарадник:
– Посебна функционална компетенција у 
области рада судска управа – познавање 



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1021-1022 | 04.01.2023.4

Администрација и управа

материјалних и процесних прописа релевант-
них за надлежност суда – провера ће се врши-
ти писаним путем – тестом.
– Посебна функционална компетенција – посе-
довање знања и вештина за израду нацрта 
судских одлука и других аката – провера ће 
се вршити усменим путем – разговор са кан-
дидатом
– Посебна функционална компетенција – 
вештине презентације, вештине управљања 
поступком и вештине извештавања у предме-
тима – провера ће се вршити усменим путем – 
разговор са кандидатом.

2. За радно место судијски помоћник – 
виши судијски сарадник:
– Посебна функционална компетенција у 
области рада судска управа – познавање мате-
ријалних и процесних прописа релевантних за 
надлежност суда – провера ће се вршити писа-
ним путем – тестом.
– Посебна функционална компетенција – посе-
довање знања и вештина за израду нацрта 
судских одлука и других аката – провера ће се 
вршити усменим путем – разговор са кандида-
том
– Посебна функционална компетенција – 
вештине презентације, вештине управљања 
поступком и вештине извештавања у предме-
тима – провера ће се вршити усменим путем – 
разговор са кандидатом.

3. За радно место – уписничар у парничној 
писарници
– Посебна функционална компетенција – позна-
вање прописа Закон о државним службеници-
ма и Судски пословник – провера ће се вршити 
писаним путем – тест.
– Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови – 
познавање канцеларијског пословања – прове-
ра ће се вршити усменим путем – разговор са 
кандидатом.
– Посебна функционална компетенција – про-
фесионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа, знање и 
вештина у вези са организацијом и координа-
цијом рада судске писарнице – провера ће се 
вршити усменим путем – разговор са кандида-
том.

4. За радно место – послови пријема и 
експедиције поште
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место за послове пријема и експедиције 
поште – познавање прописа: Закон о општем 
управном поступку, Закон о државним слжбени-
цима и Судски пословник, познавање прописа 
којима се уређује потреба печата и штамбиља 
у државном органу – провера ће се вршити пис-
меним путем.
– Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови – 
познавање канцеларијског пословања – прове-
ра ће се вршити усменим путем – разговор са 
кандидатом.
– Посебна функционална компетенција у 
области рада судска писарница – знање и 
вештина потребе за рад на пословном соф-
тверу за управљање предметима – провера ће 
се вршити усменим путем – разговор са канди-
датом.

5. За радно место – експедитор поште
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место експедитор поште – познавање пропи-
са: Закон о општем управном поступку, Закон 
о државним слжбеницима и Судски пословник 
– провера ће се вршити писменим путем.
– Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада административни 
послови – канцеларијско пословање, методе 
и технике прикупљања, евидентирања и ажу-

рирања података у базама података, методе 
вођења интерних и доставних књига – прове-
ра ће се вршити усменим путем – разговор са 
кандидатом.
– Посебна функционална компетенција у 
области рада судска писарница – знање и 
вештина потребе за рад на пословном соф-
тверу за управљање предметима – провера ће 
се вршити усменим путем – разговор са канди-
датом.

Писани тест се састоји од 15 питања са више 
понуђених одговора. Кандидати одговарају на 
питања заокруживањем једног од понуђених 
одговора из базе питања објављене на интер-
нет презентацији Трећег основног суда у Бео-
граду. Кандидат може на свако питање дати, 
односно заокружити само један одговор. Свако 
брисање или исправка датог одговора сматра се 
као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту 
служи недозовољеним средствима (коришћење 
уџбеника, бележака, мобилних телефона, пре-
писивање и др.) комисија ће удаљити кандида-
та са теста. У том случају сматра се да кандидат 
није положио тест.
Време за израду теста је 1 (један) сат
Разговор са кандидатом захтева да се у усме-
ном облику да предлог решења одређеног зада-
така који је типичан за обављање послова рад-
ног места. Време за припрему задатака је 15 
(петнаест) минута.
Мерила која ће бити коришћена за вредновање 
функционалних компетенција путем разговора 
са кандидатима су следећа: стручна заснова-
ност, аналитичност, систематичност, прециз-
ност и тачност у навођењу података и јасноћа у 
изношењу личног става и мишљења.

3. Провера понашајних компетенција: 
Провера понашајних компетенција и то: упра-
вљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет, на свим радним местима, вршиће 
се од стране дипломираног психолога путем 
интервјуа и упитника.

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них органа – провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усменим путем).

IV Врста радног односа и место рада: За 
сва радна места, радни однос се заснива на 
неодређено време у Трећем основном суду у 
Београду, уз обавезан пробни рад за оне који 
први пут заснивају радни однос у државном 
органу. Пробни рад траје 6 (шест) месеци. 
Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 16.

V Општи услови за рад на радном месту: 
да је учесник конкурса пунолетан државља-
нин Републике Србије; да учеснику конкурса 
није раније престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа; да учесник конкурса није осуђиван 
на казну затвора у трајању од најмање шест 
месеци.

VI Датум оглашавања и рок за подношење 
пријава на конкурс: Датум оглашавања: 
23.12.2022. године. Јавни конкурс је оглашен 
на огласној табли Трећег основног суда у Бео-
граду, на интернет презентацији Трећег осно-
вног суда у Београду, на интернет презентацији 
Трећег основног суда у Београду, на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма, на порталу е-управе и на интернет презен-
тацији и у периодичном издању Националне 
службе за запошљавање.

Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 
(осам) дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања јавног конкурса у пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање – публикацији „Послови”.

VII Пријава на конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презента-
цији Трећег основног суда у Београду https://
www.treci.os.sud.rs/
Образац пријаве на конкурс за одређено радно 
место мора бити лично потписан.
Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та подносе појединачне пријаве за свако радно 
место на које конкуришу.

Уколико кандидат жели да буде ослобођен 
тестирања / провере компетенције, дигитална 
писменост, дужан је да уз образац пријаве при-
ложи одговарајући сертификат / доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији не старији од 2 
(две) године.

Уредно попуњен, одштампан и потписан Обра-
зац пријаве, подноси се непосредно на шалтеру 
пријема Трећег основног суда у Београду, на адре-
си Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 
16 или путем поште на исту адресу са назнаком 
„Пријава на јавни конкурс за попуњавање извр-
шилачког радног места – назив радног места”.

Свака пријава добија шифру под којом под-
носилац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак.

Подносиоци пријаве на конкурс ће о додеље-
ној шифри бити обавештени у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначен за 
доставу обавештења.

VIII Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазу провере посебних 
функционалних компетенција, пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом, уколико приликом 
пријаве нису доставили доказе:
– биографија са наводима о досадашњем рад-
ном искуству
– оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије;
– оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених;
– оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема;
– за радна места: уписничар у парничној писар-
ници; радно место за послове пријема и експе-
диције поште; радно место експедитор поште 
– уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима
– кандидати са положеним правосудним испи-
том оригинал или оверену фотокопију уверења 
о положеном правосудном испиту (за пријаве 
за раднo местo судијски помоћник – судијски 
сарадник и радно место судијски помоћник – 
виши судијски сарадник);
– исправе којима се доказује радно искуство у 
струци (потврде, решења, уговори и други акти 
из којих се може утврдити на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство)
– потврда да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног одно-
са издата од стране државног органа у коме је 
учесник јавног конкурса био у радном односу;
– оригинал уверење да учесник конкурса 
није осуђиван на казну затвора од најмање 6 
(шест) месеци, издато од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, не ста-
рије од шест месеци;
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– други докази о стеченим знањима и вешти-
нама
– државни службеник који се пријављује на 
конкурс, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених, подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради ли решење 
да је нераспоређен.
– 2 примерка обрасца 1 – или 1а – изјава у којој 
се учесник конкурса опредељује да ли ће сам 
доставити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће то орган учи-
нити уместо њих. 

Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, број 18/2016) прописано је између оста-
лог да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће податке прибавити сама. 

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, уверење 
о положеном правосудном испиту и уверење 
да кандидат није осуђиван на казну затвора од 
најмање 6 (шест) месеци. Потребно је да кан-
дидат попуни изјаву (образац 1 или 1а) којом 
се опредељује за једну од две могућности, да 
орган прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција или да ће то кандидат учи-
нити сам. Обрасци 1 и 1а могу се преузети на 
интернет презентацији Трећег основног суда 
у Београду, у оквиру обавештења о конкурсу. 
Попуњене изјаве је неопходно доставити уз 
напред наведене доказе.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицима, пријемним канцеларијама 
основних судова односно општинским управа-
ма, као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије докумената које су овере-
не пре 01.03.2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача. Диплома 
којом се потврђује стручна спрема, а која је сте-
чена у иностранству мора бити нострификована.

IX Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли фазу провере посеб-
них функционалних компетенција, пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом, позивају се да 
у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема 
обавештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку.

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

Докази се предају непосредно на напред наве-
дену адресу суда или достављају путем поште 
на напред наведену адресу суда са назнаком 
„За јавни конкурс”.

Х Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 

који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести у просторијама Трећег осно-
вног суда у Београду, Београд, Булевар Михајла 
Пупина 16, или евентуално на другој адреси, о 
чему ће благовремено бити обавештени.

Кандидати ће о датуму и времену бити оба-
вештени на контакте (бројеве телефона или 
e-mail адресе) које наведу у својим обрасцима 
пријаве. Изборни поступак ће започети по исте-
ку рока за подношење пријава.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или e-mail адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

ХI Лица задужена за давање обавештења 
о конкурсу: Кадровска служба Трећег осно-
вног суда у Београду: државни службени-
ци Катарина Здравковић и Јована Јеремић 
011/2018-358.

Напомене:
Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном правосудном испиту и уверење 
да кандидат није осуђиван. Законом о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чиње-
ницама неопходним за одлучивање о којима 
се води службена евиденција, да их прибавља 
и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена еви-
денција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама (члан 103 став 3).
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у 
Обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве Конкурсна комисија ће 
одбацити решењем.
Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се у радни однос под условом 
да тај испит положе у року од 6 (шест) месеци 
од дана заснивања радног односа.
Положен државни стручни испит није услов 
нити предност за заснивање радног односа.
Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована одлуком председника Трећег осно-
вног суда у Београду.
Обавештавају се учесници конкурса да ће се 
документација враћати искључиво на писани 
захтев учесника.
Трећи основни суд у Београду, не врши дискри-
минацију на основу расе, боје коже, пола, вере, 
националности и етничког порекла или инвали-
дитета. Конкуренција се заснива на квалитету 
и отворена је за све који испуњавају прописа-
не услове. Сви изрази и појмови који су у овом 
огласу изражени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији Трећег основног суда у Београду https://
www.treci.os.sud.rs/, на огласној табли Трећег 

основног суда у Београду, на порталу е-упра-
ве, на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и на интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс за свако радно 
место, може се преузети на званичној интернет 
презентацији Трећег основног суда у Београду 
https://www.treci.os.sud.rs/

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9 став 1 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Геолошки завод 
Србије оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Геолошки завод Србије, Ровињска 12, Београд.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове геолошког 
картирања – картирајући геолог, 

разврстано у звању саветник
у Групи за геолошко картирање, у 

Одељењу за израду основне геолошке 
карте, у Сектору за регионалну 

геологију
1 извршилац

Опис послова: Руководи израдом једног листа 
ГК у земљи или иностранству и изводи послове 
геолошког картирања на терену; врши обраду 
података ранијих истраживања; врши припре-
му радних верзија графичке и техничке доку-
ментације; врши структурно-тектонску интер-
пертацију истраживаног подручја, анализира 
и интерпретира методама даљинске детекције 
истраживаног терена; израђује геоморфолош-
ке, неотектонске и специјалистичке карте; 
прати област геолошког картирања у научном, 
стручном смислу у циљу унапређења израде 
геолошких карата; припрема радни материјал 
за израду пројеката, студија и елабората; 
обавља и друге послове по налогу руководио-
ца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Гео-науке (геологија) (Студијски про-
грам Геологија – Модул Регионална геологија) 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, најмање три годи-
не радног искуства у струци, положен стручни 
испит, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места. 

2. Радно место за анализу аерофото 
и сателитских снимака, разврстано  

у звању саветник
у Групи за даљинску детекцију, у 

Одељењу за израду основне  
геолошке карте, у Сектору за 

регионалну геологију
1 извршилац

Опис послова: Врши припрему, преглед и 
анализу авио снимака и сателитских снимака; 
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учествује у изради опште геолошке карте од 
размере 1:10000 до прегледних карта размере 
ситније од 1:1000000; врши анализу сателит-
ских снимака (ENVI, ERmapper); израђује радну 
верзију фотоинтерпретационе карте као под-
логе за геолошку карту; учествује у геолошком 
картирању на терену и врши припрему радних 
верзија графичке и техничке документације; 
врши структурно-тектонску интерпертацију 
истраживаног подручја, анализира и интер-
претира методама даљинске детекције истра-
живани терен, израђује геоморфолошке, нео-
тектонске и специјалистичке карте; припрема 
радни материјал за израду пројеката, студија и 
елабората; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне области Гео-науке (Студијски про-
грам Геологија – Модул Регионална геоло-
гија) у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, најмање 
три године радног искуства у струци, поло-
жен стручни испит, положен државни струч-
ни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

3. Радно место за обраду података 
петролошких и минералошких 

истраживања, разврстано  
у звању саветник

у Групи за Петрографију, у Одељењу 
за петрологију, минералогију и 
кристалографију, у Сектору за 

регионалну геологију
1 извршилац

Опис послова: Врши петролошка испитивања 
седиментних стена, петролошка испитивања 
магматских и метаморфних стена на терену и 
у кабинету; врши одређивање минералног сас-
тава и парагенезе руда, рендгенске анализе 
минерала, диференцијално-термичке и тер-
мо-гравитационе анализе, минеролошка испи-
тивања шлиха, радиометријску анализу стена 
и гранулометријску анализу; врши експертизе, 
консултације, рецензије петролошких и моно-
дисциплинарних минеролошких истраживања и 
кристалографских истраживања; врши интер-
претацију лабораторијских испитивања; учест-
вује у теренским истражним радовима; ради на 
оптичким инструментима (микроскопи и лупе), 
са изворима рентгенског зрачења и минерал-
ним уљима; учествује у припреми геолошких 
карата из делокруга рада Групе; учествује у 
дефинисању пројектних задатака за израду 
пројеката геолошких истраживања у земљи и 
иностранству и извештаја о реализацији проје-
ката; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области Гео-науке (геологија) (Студијски 
програм Геологија – Модули: Минералогија и 
кристалографија или Петрологија и геохемија) 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, најмање три годи-
не радног искуства у струци, положен стручни 
испит, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места. 

4. Радно место за подршку 
пословима истраживања 

неметаличних минералних 
сировина, разврстано  

у звању млађи саветник
у Одељењу за неметаличне  

минералне сировине,  
у Сектору за истраживање лежишта 

минералних сировина
1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима истра-
живања лежишта минералних сировина при 
изради основних геолошких пројеката и изради 
листова металогенетске карте; пружа стручну 
подршку у изради извештаја о потенцијално-
сти подручја у погледу проналажења лежишта 
неметаличних минералних сировина; учест-
вује у прикупљању података за реализацију 
извештаја о резултатима извршених истражи-
вања; учествује у теренском раду геолошких 
истраживања неметаличних минералних сиро-
вина; обавља и друге послове по налогу начел-
ника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из 
области Гео-науке (геологија) (Студијски про-
грам Геологија – Економска геологија) на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету и најмање једну 
годину радног искуства у струци или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за обављање послова радног 
места.

5. Радно место за послове 
истраживања енергетских 

минералних сировина, разврстано  
у звању саветник

у Групи за енергетске минералне 
сировине, у Сектору за истраживање 

лежишта минералних сировина
2 извршиоца

Опис послова: Обавља теренска геолошка 
истраживања енергетских минералних сиро-
вина; израђује извештаје о потенцијалности 
подручја енергетских минералних сировина – 
уран, торијум, угаљ, нафта, земни гас, уљни 
шкриљци; дефинише облик, величину и кон-
центрацију корисних компоненти лежишта; 
израђује геолошко-економску оцену рента-
билности експлоатације енергетских мине-
ралних сировина; учествује у изради катастра 
енергетских минералних сировина Републике 
Србије; учествује у изради карата и стандар-
да о потенцијалности енергетских минералних 
сировина; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Гео-науке (геологија) (Студијски про-
грам Геологија – Модул: Економска геологија) 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, најмање три годи-
не радног искуства у струци, положен стручни 
испит, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места. 

6. Радно место за послове 
инжењерскогеолошког истраживања 

– истраживач, разврстано  
у звању саветник

у Групи за за инжењерску геологију, у 
Одељењу за инжењерску геологију и 

геомеханичку лабораторију, у Сектору 
за геотехнику и хидрогеологију

2 извршиоца

Опис послова: Обавља основна инжењерс-
когеолошка истраживања на терену; израђује 
извештај о геохазардима; води и учествује у 
изради листа основне инжењерскогеолошке 
карте; реализује инжењерскогеолошка истра-
живања за потребе просторног планирања, 
учествује у реализацији геотехничких истра-
живања за потребе изградње објеката ширег 
друштвеног значаја; учествује у изради про-
грама рада и дугорочног програма развоја 
основних инжењерскогеолошких истраживања, 
односно годишњег програма извођења основ-
них геотехничких истраживања и учествује у 
изради извештаја о раду Завода из делокруга 
рада Групе; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Гео-науке (геологија) (Студијски про-
грам Геотехника) на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање три године радног искуства у стру-
ци, положен стручни испит, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места. 

7. Радно место за подршку 
пословима инжењерскогеолошког 
истраживања, разврстано у звању 

млађи саветник
у Групи за инжењерску геологију, у 

Одељењу за инжењерску геологију и 
геомеханичку лабораторију, у Сектору 

за геотехнику и хидрогеологију
1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима 
инжењерскогеолошких истраживања на тере-
ну при изради листова ОИГК; учествује у при-
купљању података за извештај о геохазардима; 
прикупља податке за реализацију инжењерско-
геолошких истраживања за потребе просторног 
планирања; учествује у обради података прет-
ходних/ранијих инжењерскогеолошких истражи-
вања; учествује у припреми радних верзија гра-
фичке и техничке документације о извршеним 
инжењерскогеолошким истраживањима; обавља 
мање сложене послове инжењерскогеолошког 
картирања; прикупља податке и информације 
за припрему радних материјала за израду проје-
ката, студија, извештаја и елабората; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Гео-науке (геологија) (Студијски про-
грам Геотехника) на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету и 
најмање једну годину радног искуства у струци 
или најмање пет година радног стажа у држав-
ним органима, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места. 
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8. Радно место хидрогеолог 
истраживач, разврстано  

у звању саветник
у Одељењу за хидрогеологију, у Сектору 

за геотехнику и хидрогеологију
2 извршиоца

Опис послова: Обавља послове у оквиру 
основних хидрогеолошких истраживања и ради 
на терену; учествује у истраживању геотер-
малне енергије, минералне и термоминералне 
воде; учествује у хидрогеолошким истражи-
вањима за потребе водоснабдевања; учествује 
у изради програма рада годишњих и дугороч-
них програма извођења основних хидрогеолош-
ких истраживања; учествује у изради извештаја 
о раду Одељења; обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Гео-науке (геологија) (Студијски про-
грам Хидрогеологија) на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање три године радног искуства у стру-
ци, положен стручни испит, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места. 

9. Радно место за графички приказ 
хидрогеолошких истраживања, 
разврстано у звању референт

у Одељењу за хидрогеологију, у Сектору 
за геотехнику и хидрогеологију

1 извршилац

Опис послова: Учествује у обради података о 
хидрогеолошким истраживањима; израђује гра-
фички приказ резултата истраживања одређе-
ног простора; учествује у организовању рада 
на терену за потребе основних хидрогеолош-
ких истраживања; изводи реализацију мање 
сложених послова из области хидрогеолошких 
истраживањана на терену; формира геолошку 
документацију истражног простора из делокру-
га Одељења; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: Средње образовање у четворого-
дишњем трајању, геолошког, природног или 
техничког смера, најмање две године радног 
искуства у струци, положен државни струч-
ни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места. 

10. Радно место за кадровске и 
опште послове, разврстано  

у звању саветник
у Одсеку за опште и правне послове,  

у Сектору за опште, правне  
и економске послове

1 извршилац

Опис послова: Израђује појединачна акта 
о правима, обавезама и дужностима запосле-
них из радног односа; обавља послове анали-
тичара радних места, стара се о благовреме-
ном вредновању радне успешности државних 
службеника и припреми и спровођењу конкур-
сног поступка; израђује решења и друга акта 
из области радно-правних односа и израђује 
изјашњења на жалбе државних службеника; 
стара се о законској усклађености поступака и 
процедура које се примењују приликом вођења 
управних поступака у Заводу; израђује нацрт 
кадровског плана Завода; анализира потребе 
за додатним обукама кадрова и израђује пла-
нове обука кадрова; припрема информације од 

јавног значаја и израђује нацрт акта у вези са 
приступом информацијама од јавног значаја; 
спроводи дисциплинске поступке; сарађује са 
Републичком дирекцијом за имовину Републи-
ке Србије; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља техничко-технолошких наука 
или друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање три године радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места. 

11. Радно место администратор 
подршке корисницима 

информационих система и 
технологија, разврстано  

у звању сарадник
у Групи за аналитичко праћење 

примењених геолошких истраживања и 
информациону подршку,  

изван састава сектора
1 извршилац

Опис послова: Пружа стручну подршку у 
имплементицији и одржавању хардверске и 
софтверске основе информационо-комуника-
ционих система и периферне информатичке 
опреме; организује и спроводи обуку корис-
ника за кретање кроз апликације и њихове 
команде, унос и измена података, добијање 
извештаја (Help desk); организује и спрово-
ди обуку корисника за употребу рачунарске и 
мрежне опреме рачунарских радних станица, 
штампача, мрежне опреме и системског соф-
твера и сервиса оперативних система, система 
за обезбеђивање информационо-комуникацио-
них сервиса – електронске поште, интернета и 
других; пружа подршку и обучава кориснике у 
свакодневном раду, инсталира, подешава, пра-
ти параметре рада, утврђује и отклања узроке 
поремећаја у раду система заштите и контроле 
приступа и коришћења информатичких ресурса, 
рачунарске уређаје и апликацију за прављење 
резервних копија на рачунарима запослених, 
инсталира програме и апликације на рачуна-
ре запослених; прати нове технике у области 
сигурности и примењује антивирусну заштиту; 
обавља послове евиденције информатичких 
ресурса; прикупља податке за израду инфор-
матичких пројеката и израђује извештаје и ана-
лизе о предузетим мерама за унапређење ИС; 
обавља и друге послове по налогу Руководиоца 
Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне односно стручне области образовно-науч-
ног поља природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основ-
ним струковним студијама, односно на студија-
ма у трајању до три године, најмање три годи-
не радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места. 

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Сагласно члану 9 Зако-
на о државним службеницима, прописано је да 
су кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима доступна сва рад-
на места и да се избор кандидата врши на осно-
ву провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом. Кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције. У свакој фази 
изборног поступка врши се вредновање кан-
дидата и само кандидат који испуни унапред 
одређено мерило за проверу одређених компе-
тенција у једној фази изборног поступка може 
да учествује у провери следећих компетенција 
у истој или наредној фази изборног поступка.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција:
• организација и рад државних органа Репу-
блике Србије – провераваће се путем теста 
(писано)
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру или увидом у одговарајући сертификат)
• пословна комуникација – провераваће се 
путем писане симулације.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовању знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табе-
ларне калкулације), ако учесник конкурса 
поседује важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ који је тражен у 
конкурсном поступку о поседовању знања и 
вештина из наведених области и жели да на 
основу њега буде ослобођен тестирања компе-
тенције – дигитална писменост, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и 
доказ о познавању рада на рачунару у ориги-
налу или овереној фотокопији. Само кандидати 
чији сертификат потврђује поседовање знања 
о сваком од наведних појединачних програма 
могу бити ослобођени тестирања компетенције 
дигитална писменост. Комисија ће на основу 
приложеног доказа донети одлуку да ли може 
или не може да прихвати доказ који је кандидат 
приложио уместо тестовне провере.

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

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резул-
татима провере општих функционалних ком-
петенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција, и то:

1) Радно место за послове геолошког кар-
тирања – картирајући геолог, разврстано 
у звању саветник, у Групи за геолошко карти-
рање, у Одељењу за израду основне геолошке 
карте, у Сектору за регионалну геологију, вред-
нује:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада стручно-оперативни 
послови (методе и технике опсервације, при-
купљања и евидентирања података) – прове-
раваће се путем усмене симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (планска документа, 
прописи и акта из надлежности организације 
органа – Закон о рударству и геолошким истра-
живањима) – провераваће се путем усмене 
симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи из делокруга 
радног места – Правилник о садржини проје-
ката геолошких истраживања и елабората о 
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резултатима геолошких истраживања) – прове-
раваће се путем усмене симулације.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког 
завода Србије, www.gzs.gov.rs

2) Радно место за анализу аерофото и 
сателитских снимака, разврстано у звању 
саветник, у Групи за даљинску детекцију, у 
Одељењу за израду основне геолошке карте, у 
Сектору за регионалну геологију, вреднује:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада стручно-оперативни 
послови (методе и технике опсервације, при-
купљања и евидентирања података) – прове-
раваће се путем усмене симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (планска документа, 
прописи и акта из надлежности организације 
органа – Закон о рударству и геолошким истра-
живањима) – провераваће се путем усмене 
симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи из делокруга 
радног места – Правилник о садржини проје-
ката геолошких истраживања и елабората о 
резултатима геолошких истраживања) – прове-
раваће се путем усмене симулације.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког 
завода Србије, www.gzs.gov.rs

3) Радно место за обраду података петро-
лошких и минералошких истраживања, 
разврстано у звању саветник, у Групи за петро-
графију, у Одељењу за петрологију, минерало-
гију и кристалографију, у Сектору за регионал-
ну геологију, вреднује:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада стручно-оперативни 
послови (методе и технике опсервације, при-
купљања и евидентирања података) – прове-
раваће се путем усмене симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (планска документа, 
прописи и акта из надлежности организације 
органа – Закон о рударству и геолошким истра-
живањима) – провераваће се путем усмене 
симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи из делокруга 
радног места – Правилник о садржини проје-
ката геолошких истраживања и елабората о 
резултатима геолошких истраживања) – прове-
раваће се путем усмене симулације.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког 
завода Србије, www.gzs.gov.rs

4) Радно место за подршку пословима 
истраживања неметаличних минералних 
сировина, разврстано у звању млађи савет-
ник, у Одељењу за неметаличне минералне 
сировине, у Сектору за истраживање лежишта 
минералних сировина, вреднује:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада стручно-оперативни 
послови (методе и технике опсервације, при-
купљања и евидентирања података) – прове-
раваће се путем усмене симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (планска документа, 
прописи и акта из надлежности организације 
органа – Закон о рударству и геолошким истра-
живањима) – провераваће се путем усмене 
симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи из делокруга 
радног места – Правилник о садржини проје-
ката геолошких истраживања и елабората о 

резултатима геолошких истраживања) – прове-
раваће се путем усмене симулације.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког 
завода Србије, www.gzs.gov.rs

5) Радно место за послове истраживања 
енергетских минералних сировина, развр-
стано у звању саветник, у Групи за енергетске 
минералне сировине, у Сектору за истражи-
вање лежишта минералних сировина, вреднује:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада стручно-оперативни 
послови (методе и технике опсервације, при-
купљања и евидентирања података) – прове-
раваће се путем усмене симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (планска документа, 
прописи и акта из надлежности организације 
органа – Закон о рударству и геолошким истра-
живањима) – провераваће се путем усмене 
симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи из делокруга 
радног места – Правилник о садржини проје-
ката геолошких истраживања и елабората о 
резултатима геолошких истраживања) – прове-
раваће се путем усмене симулације.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког 
завода Србије, www.gzs.gov.rs

6) Радно место за послове инжењерско-
геолошког истраживања – истраживач, 
разврстано у звању саветник, у Групи за за 
инжењерску геологију, у Одељењу за инжењер-
ску геологију и геомеханичку лабораторију, у 
Сектору за геотехнику и хидрогеологију, вред-
нује:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада стручно-оперативни 
послови (методе и технике опсервације, при-
купљања и евидентирања података) – прове-
раваће се путем усмене симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (планска документа, 
прописи и акта из надлежности организације 
органа – Закон о рударству и геолошким истра-
живањима) – провераваће се путем усмене 
симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи из делокруга 
радног места – Правилник о садржини проје-
ката геолошких истраживања и елабората о 
резултатима геолошких истраживања) – прове-
раваће се путем усмене симулације.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког 
завода Србије, www.gzs.gov.rs

7) Радно место за подршку пословима 
инжењерскогеолошког истраживања, 
разврстано у звању млађи саветник, у Групи за 
инжењерску геологију, у Одељењу за инжењерс-
ку геологију и геомеханичку лабораторију, у Сек-
тору за геотехнику и хидрогеологију, вреднује:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада стручно-оперативни 
послови (методе и технике опсервације, при-
купљања и евидентирања података) – прове-
раваће се путем усмене симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (планска документа, 
прописи и акта из надлежности организације 
органа – Закон о рударству и геолошким истра-
живањима) – провераваће се путем усмене 
симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи из делокруга 
радног места – Правилник о садржини проје-

ката геолошких истраживања и елабората о 
резултатима геолошких истраживања) – прове-
раваће се путем усмене симулације.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког 
завода Србије, www.gzs.gov.rs

8) Радно место хидрогеолог истражи-
вач, разврстано у звању саветник, у Одељењу 
за хидрогеологију, у Сектору за геотехнику и 
хидрогеологију, вреднује:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада стручно-оперативни 
послови (методе и технике опсервације, при-
купљања и евидентирања података) – прове-
раваће се путем усмене симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (планска документа, 
прописи и акта из надлежности организације 
органа – Закон о рударству и геолошким истра-
живањима) – провераваће се путем усмене 
симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи из делокруга 
радног места – Правилник о садржини проје-
ката геолошких истраживања и елабората о 
резултатима геолошких истраживања) – прове-
раваће се путем усмене симулације.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког 
завода Србије, www.gzs.gov.rs

9) Радно место за графички приказ хидро-
геолошких истраживања, разврстано у 
звању референт, у Одељењу за хидрогеоло-
гију, у Сектору за геотехнику и хидрогеологију, 
вреднује:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада административно-тех-
нички послови (методе и технике прикупљања 
података ради даље обраде) – провераваће се 
путем усмене симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (планска документа, 
прописи и акта из надлежности организације 
органа – Закон о рударству и геолошким истра-
живањима) – провераваће се путем усмене 
симулације.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког 
завода Србије, www.gzs.gov.rs

10) Радно место за кадровске и опште 
послове, разврстано у звању саветник, у Одсе-
ку за опште и правне послове, у Сектору за 
опште, правне и економске послове, вреднује:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада послови управљања 
људским ресурсима (прописи у области рад-
но-правних односа у државним органима; 
базичне функције управљања људским ресур-
сима: анализу посла, кадровско планирање, 
регрутацију, селекцију, увођење у посао, 
оцењивање, награђивање и напредовање, 
стручно усавршавање) – провераваће се путем 
усмене симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (планска документа, 
прописи и акта из надлежности организације 
органа – Закон о рударству и геолошким истра-
живањима) – провераваће се путем усмене 
симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи из делокруга 
радног места – Закон о државним службеници-
ма) – провераваће се путем усмене симулације.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког 
завода Србије, www.gzs.gov.rs
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11) Радно место администратор подршке 
корисницима информационих система и 
технологија, разврстано у звању сарадник, у 
Групи за аналитичко праћење примењених гео-
лошких истраживања и информациону подрш-
ку, изван састава сектора, вреднује:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада информатички послови 
(Серверски и оперативни системи (MS Windows, 
Linux)) – провераваће се путем усмене симула-
ције;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (планска документа, 
прописи и акта из надлежности организације 
органа – Закон о рударству и геолошким истра-
живањима) – провераваће се путем усмене 
симулације;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи из делокруга 
радног места – Закон о електронској управи) – 
провераваће се путем усмене симулације.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког 
завода Србије, www.gzs.gov.rs

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних одно-
са; савесност, посвећеност и интегритет) – про-
вера ће се вршити путем психометријских тес-
това и интервјуа базираном на компетенцијама 
за сва радна места. 

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них органа – провераваће се путем интервјуа 
са комисијом. 

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

IV Место рада: Београд, Ровињска 12.

V Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за конкурс (путем поште): Гео-
лошки завод Србије, Београд, Немањина 22-26, 
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
Непосредан пријем попуњеног обрасца прија-
ве на конкурс врши се на шалтеру писарнице 
Управе за заједничке послове републичких 
органа, Немањина 22-26, Београд (на ковер-
ти је потребно навести да је прималац Гео-
лошки завод Србије, са назнаком „За јавни 
конкурс”).

VI Лицe којe je задуженo за давање оба-
вештења: Јована Стикић, контакт телефон: 
064/8505-813, од 10 до 13 часова.

VII Општи услови за запослење: држављан-
ство 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.

VIII Рок за подношење пријава: рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

IX Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Геолошког завода Србије и Служ-
бе за управљање кадровима.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 

пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

Напомена: Пример правилно попуњеног 
обрасца пријаве се може погледати на блогу 
Службе за управљање кадровима (https://kutak.
suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку „Обра-
зац пријаве”.

X Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и са 
којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство), оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном стручном испиту (за саветничка 
радна места), оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинскоj управи. 
Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентич-
но тумачење) је, између осталог, прописано да 
су органи у обавези да по службеној дужности, 
када је то неопходно за одлучивање, у складу 
са законским роковима, бесплатно размењују, 
врше увид, обрађују и прибављају личне подат-
ке о чињеницама садржаним у службеним еви-
денцијама, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима / уверење 
о положеном правосудном испиту. Потребно је 
да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу 
пријаве, заокружи на који начин жели да се 
прибаве његови подаци из службених евиден-
ција.

XI Рок за подношење доказа: кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе избор-
ног поступка, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позивају се да у року од 5 (пет) рад-
них дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку. Кандидати који не доставе наведене 
доказе који се прилажу у конкурсном поступ-

ку, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Докази 
се достављају на наведену адресу Геолошког 
завода Србије (путем поште) или непосердно 
на шалтеру писарнице Управе за заједничке 
послове републичких органа, ул. Немањина бр. 
22-26, Београд.

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

XIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести, почев од 20. јануара 2023. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени 
на бројеве телефона или e-mail адресе које су 
навели у својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција, пона-
шајних компетенција и интервју са комисијом 
обавиће се у Служби за управљање кадровима, 
у Палати „Србија”, Нови Београд, Булевар Миха-
ила Пупина 2 (источно крило) и у просторијама 
Геолошког завода Србије, Београд, Ровињска 
12. Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају се 
о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте (броје-
ве телефона или e-mail адресе), које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

Напоменe:
Као државни службеник на извршилачком рад-
ном месту може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дуж-
но да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут 
заснивају радни однос у државном органу. 
Пробни рад за радни однос на неодређено вре-
ме траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је 
засновао радни однос на неодређено време 
и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време, а који нема поло-
жен државни стручни испит, полаже државни 
стручни испит у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни 
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао директор Геолошког завода Србије. 
Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији (www.gzs.gov.rs) и огласној табли Гео-
лошког завода Србије, на интерент презента-
цији Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

Национална служба
за запошљавање
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ГРАДСКА ОПШТИНА 
ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8726-426

Начелник
Одељења за буџет и финансије  

у управи ГО Обреновац  
– самостални саветник

УСЛОВИ: високо образовање из научне 
области економских наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама односно основним студијама у 
трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, најмање пет годи-
на радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет) и 
потребне компентенције. У изборном поступ-
ку проверавају се: познавање прописа: Закона 
о буџетском систему, Закона о буџету, Одлу-
ке о буџету ГО Обреновац, – усмено, позна-
вање рада на рачунару – практичним радом на 
рачунару, организационе способности, вешти-
на резоновања, закључивања и вештина кому-
никације – усмено. Адреса на коју се подно-
се пријаве: ГО Обреновац, 11500 Обреновац, 
Вука Караџића 74, са назнаком „За јавни кон-
курс за пријем начелника одељења за буџет и 
финансије”. Лице које је задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу: Славица Лаи-
новић, тел 011/8726-426. Услови: да је учес-
ник конкурса пунолетан држављанин Репу-
блике Србије, да има потребно образовање, 
да није правоснажно осуђиван на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци. Рок за 
подношење пријава је 15 дана и почиње тећи 
наредног дана од дана објављивања конкурса 
у периодичном издању Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Докази који се при-
лажу уз пријаву на конкурс: пријаве са биогра-
фијом, изјава у којој се кандидат опредељује 
да ли ће сам прибавити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће 
орган то учинити уместо њега (изјава се нала-
зи на сајту ГО www.obrenovac.rs) оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству, 
извода из матичне књиге рођених, оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема, доказ о стеченом радном искуству 
у струци (решење, уговор, потврда, издати 
од послодаваца код којих је кандидат радио) 
и доказ да кандидат није осуђиван на казну 
затвора у трајању од најмање шест месеци. 
Докази о којима се води службена евиден-
ција су: уверење о држављанству, и извод из 
матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и 
члана 103 Закона о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС”, број 18/16) про-
писано је, између осталог, да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама. Сходно наве-
деном потребно је да кандидат попуни изјаву 
којом се опредељује за једну од две могућ-
ности, да орган прибави податке о којима се 
води службена евиденција или ће то кандидат 
учинити сам. Наведену изјаву је могуће преу-
зети на web страници градске општине Обре-
новац www.obrenovac.rs. Попуњену изјаву је 
неопходно доставити уз наведене доказе како 
би орган могао даље да поступа. Сви докази 
се прилажу у оригиналу или фотокопије ове-
рене код јавног бележника. Знање и вешти-
на које се проверавају у изборном поступку: 

познавање прописа напред наведених – усме-
но, практичан рад на рачунару – писмено и 
вештина комуникације – усменим разгово-
ром. Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве 
и потпуне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, изборни поступак ће се одржати 
у просторијама ГО Обреновац, Вука Караџића 
74 О датуму и времену учесници конкурса ће 
бити обавештени на контакте (адресе и теле-
фоне) који су наведени у пријави. Напомене: 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази, у оригиналу 
или фотокопије оверене код јавног бележника, 
биће одбачене закључком конкурсне комисије. 
Конкурс се објављује и на web страници град-
ске општине Обреновац www.obrenovac.rs на 
огласној табли и листу Националне службе за 
запошљавање „Послови”.

СМЕДЕРЕВО

ПРЕКРШАЈНИ СУД 
У СМЕДЕРЕВУ

Смедерево

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Прекршајни суд у Смедереву, Смедерево, Улица 
омладинска 1.

II Радно место које се попуњава:

Радно место за финансијско 
пословање, звање референт

Опис послова: Обрачунава зараде и накнаде 
зарада за годишње одморе, плаћена одсуства, 
боловања и друго за све заполене у суду, обра-
чунава порезе и доприносе из зарада и накнада 
зарада у складу са законом, доставља потребе-
не извештаје из оквира описа посла надлежним 
службама, обавља и друге послове по налогу 
шефа рачуноводства.

Услови: IV степен средње стручне спреме 
друштвеног, природног или техничког смера, 
најмање две година радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: седиште Прекршајног суда у Сме-
дереву, Смедерево, Омладинска 1.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак се спроводи из 
више обавезних фаза и то следећим редосле-
дом: Провера општих функционалних компе-
тенција, провера посебних функционалних ком-
петенција, провера понашајних компетенција и 
интервју са конкурсном комисијом. 
У свакој фази изборног поступка врши се вред-
новање кандидата и само кандидат који испуни 
унапред одређено мерило за проверу одређене 
компетенције у једној фази изборног поступка 
може да учествује у провери следеће компетен-
ције у истој или наредној фази. 

1. Провера општих функционалних ком-
петенција:
– организација и рад државних органа Републи-
ке Србије (провера ће се вршити писаним путем 
– тестом);

– дигитална писменост (провера ће се врши-
ти увидом у приложени доказ о знању рада на 
рачунару или решавањем задатака практичним 
радом на рачунару);
– пословна комуникација (провера ће се врши-
ти писменом симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовање знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обраде текста и табела, табеларне 
калкулације), ако кандидат поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања ком-
петенције „Дигитална писменост”, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *рад на рачунару), достави и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији.
Провера сваке од општих функционалних ком-
петенција не може трајати дуже од једног сата.
Кандидати који су освојили један бод у провери 
одређене компетенције, искључују се из даљег 
изборног поступка. 
Након пријема извештаја о резултатима прове-
ре општих функционалних компетенција, врши 
се провера посебних функционалних компетен-
ција. 

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција:
– Посебна функционална компетенција у 
области рада финансијско материјални посло-
ви (познавање буџетског система Републике 
Србије, терминологије, стандарде, методе и 
процедуре из области буџетског рачуноводства 
и извештавање, поступак планирања буџета 
и извештавање, поступак извршења буџета, 
познавање прописа релевантних за надлежност 
и организацију рада суда).
– Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови (Позна-
вање канцеларијског пословања, познавање 
метода и техника прикупљања података ради 
даље обраде, техника прикупљања, евиденти-
рања и ажурирања података у базама података, 
методе вођења интерних и доставних књига.
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место референта за финансијско пословање 
(познавања прописа: Судски пословник, Закон 
о државним службеницима, Закон о општем 
управном поступка, познавањепрописа којим 
се уређују финансијско-материјални посло-
ви, познавање подзаконских аката, интерних 
процедура и других аката органа релевантних 
за обављање послова радног места за финан-
сијско пословање и процедуре организационе 
јединице Рачуноводство).

Провера посебних функционалних компетен-
ција ће се вршити писаном симулацијом.
Време за припрему писменог задатка сваке 
од посебних функционалних компетенција не 
може бити дуже од 30 минута.
Након пријема извештаја о резултатима прове-
ре посебних функционалних компетенција врши 
се провера понашајних функционалних компе-
тенција. 
Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих могу се наћи на 
интернет презентацији суда www.sd.pk.sud.rs.

3. Провера понашајних компетенција: 
управљање информацијама; управљање зада-
цима и остваривање резултата; орјентација ка 
учењу и променама; изградња и одржавање 
професионалних односа и савесност, посвеће-
ност и интегритет.
Провера понашајних компетенција вршиће се 
упитником.



Бесплатна публикација о запошљавању 1104.01.2023. |  Број 1021-1022 |   

Администрација и управа

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

IV Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије, да је учесник конкурса 
пунолетан, да учеснику конкурса раније није 
престао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

V Рок за подношење пријава на конкурс: 
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и 
почиње да тече наредног дана од дана огла-
шавања у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање – публикацији 
„Послови”.

VI Пријава на конкурс: Пријава на јавни кон-
курс врши се на обрасцу „Пријава на конкурс у 
државном органу” који је доступан на интернет 
презентацији Прекршајног суда у Смедереву: 
www.sd.pk.sud.rs. 
Приликом предаје пријве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што Комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак. 
Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења. 
Пријава на конкурс треба да садржи: податке 
о конкурсу, личне податке, адресу становања, 
телефон, електронску адресу, образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који 
су услов за заснивање радног односа, податак 
о знању рада на рачунару, додатне едукације, 
радно искуство, посебне услове, изјаву о при-
падности националној мањини (добровољно) и 
посебне изјаве од значаја за учешће у конкурс-
ним поступцима у државним органима.
Пријава на конкурс мора бити својеручно пот-
писана и подноси се: преко поштанске службе 
на адресу: Прекршајни суд у Смедереву 11300 
Смедерево, Омладинска 1 са назнаком за „Јавни 
конкурс” или непосредном предајом пријаве са 
назнаком за „Јавни конкурс” у канцеларији број 
98. Прекршајног суда у Смедереву. 

VII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са конкурсном 
комисијом:
 – биографија са наводима о досадашњем рад-
ном искуству
 – оригинал или оверена копија извода из мати-
чне књиге рођених
 – оригинал или оверена копија уверења о 
држављанству
 – оригинал или оверена копија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема
 – оригинал или оверена копија доказа о поло-
женом државном стручном 
 испиту за рад у државним органима
 – оригинал или оверена копија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења и дру-
ги акти којима се доказује на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство)
 – оригинал или оверена копија потврде да 
учеснику конкурса раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повре-
де радне дужности из радног односа издата 
од стране државног органа у коме је учесник 
јавног конкурса био у радном односу.
 – оригинал уверење да кандидат није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци 
(издато од стране Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије, не старије од шест 
месеци). 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у 
копији која је оверена код Јавног бележника. 
Као доказ се могу приложити и копије докуме-
ната које су оверене пре 01.03.2017. године у 
основним судовима, односно општинским упра-
вама.
Сви докази прилажу се на српском језику, а 
уколико су на страном језику морају бити пре-
ведени на српски језик и оверени од стране 
овлашћеног судског тумача. 
Државни службеник који се пријављује на кон-
курс уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси оригинал 
или оверену копију решења о распоређивању 
или премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је државни службеник 
нераспоређен.
Одредбама члана 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да 
у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којим се води 
службена евиденција, када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће те податке прибавити сама. 
Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству и 
уверење да кандидат није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци. 
Прекршајни суд у Смедереву ће прибавити 
доказе о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција, изузев уколико наведене доказе 
кандидат сам достави, а у циљу ефикаснијег и 
бржег спровођења изборног поступка. Потреб-
но је да кандидат попуни изјаву, која предста-
вља саставни део обрасца пријаве на конкурс 
за радно место којом се опредељује за једну 
од две могућности, да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат учинити сам. 

VIII Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
биће позвани да у року од пет радних дана од 
дана пријема обавештења, доставе доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се достављају 
на наведену адресу суда. 

IX Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене Огласом о 
јавном конкурсу на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак провере општих, посебних, понашајних и 
функционалних компетенција као и интервју 
спровешће се у просторијама Прекршајног суда 
у Смедереву, Омладинска број 1. Кандидати ће 
о датуму и времену провере бити обавештени 
на бројеве телефона, адресе или електронске 
адресе које су навели у пријавама. 

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

XI Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Јелена Миленковић 
секретар суда, контакт телефон 064/6581-144.

XII Адреса на коју се подноси попуњени 
образац пријаве на конкурс: Пријава на 

конкурс шаље се поштом или се непосредно 
предаје на адресу: Прекршајни суд у Смеде-
реву, Смедерево, Улица омладинска број 1, са 
назнаком „Јавни конкурс за попуну извршилач-
ког радног места референт на радном месту за 
финансијско пословање”. 

НАПОМЕНЕ: 
– Јавни конкурс је оглашен на огласној табли и 
web страници Прекршајног суда у Смедереву, 
на порталу е-управе и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање – 
публикацији „Послови”, са роком подношења 
пријава од 8 (осам) дана, који почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања у перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.
– Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене закључ-
ком Конкурсне комисије. 
– Кандидати који су освојили један бод у про-
вери одређене компетенције искључују се и 
даљег изборног поступка. 
– Кандидат без положеног државног стручног 
испита за рад у државним органима прима се 
на рад под условом да тај испит положи у року 
од шест месеци. Положен државни испит није 
предност за заснивање радног односа. 
– Кандидат који први пут заснива радни однос 
у државном органу на неодређено време подле-
же пробном раду који траје шест месеци. 
– Изборни поступак ће бити спроведен без дис-
криминације по основу расе, боје коже, пола, 
вере, националности, етничког порекла или 
инвалидитета. 
– Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискрими-
нације и на особе женског пола. 

СУБОТИЦА

ПРЕКРШАЈНИ СУД 
У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 1

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

Уписничар – у звању референт

Опис послова: формира предмете и доставља 
их судији у рад, здружује поднеске и остала 
писмена, експедује и разводи судске одлуке и 
друга писмена у уписницима, води одговарајуће 
евиденције и учествује у изради статистичких 
извештаја, предузима потребне радње у пред-
метима у којима је изјављена жалба и доставља 
их вишем суду у складу са законом и Судским 
пословником, обавља и друге послове по нало-
гу шефа писарнице и председника суда. 

Услови: завршена средња школа IV степен 
друштвеног, природног или техничког смера, 
положен државни стручни испит, најмање две 
године радног искуства у струци и потребне 
компетенције за рад на овом радном месту. 

Општи услови за запослење: да је учесник 
конкурса пунолетан држављанин Републике 
Србије, да учеснику конкурса није раније прес-
тајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа, да учесник 
конкурса није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци. 

Врста радног односа и место рада: Радни 
однос се заснива на неодређено време у Пре-
кршајном суду у Суботици, Трг Лазара Нешића 
1. Пробни рад је обавезан за оне који први 
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пут заснивају радни однос у државном орга-
ну. Пробни рад за радни однос заснован на 
неодређено време траје шест месеци. Поло-
жен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа. Држав-
ни службеник на пробном раду који је радни 
однос засновао на неодређено време и држав-
ни службеник који је засновао радни однос на 
неодређено време, а који нема положен држав-
ни стручни испит, полаже државни стручни 
испит у року од шест месеци од дана заснивања 
радног односа. 

Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и пона-
шајне компетенције, и фазе у којој се спрово-
ди интервју са конкурсном комисијом (у даљем 
тексту: Комисија). Компетенције које се про-
веравају у изборном поступку и начин њихове 
провере: 

1. Опште функционалне компетенције: а) 
организација и рад државних органа Републике 
Србије (проверава се путем теста са питањи-
ма затвореног типа, који кандидати решавају 
обележавањем једног од више понуђених одго-
вора, а према материјалу за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних ком-
петенција који се може наћи на сајту Службе 
за управљање кадровима, www.suk.gov.rs,); 
б) дигитална писменост (проверава се реша-
вањем задатака практичним радом на рачуна-
ру према материјалу за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција 
који се може наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs, a кандидати 
који су приложили одговарајући сертификат, 
потврду или други писани доказ о поседовању 
ове компетенције се не проверавају и добијају 
3 бода); в) пословна комуникација (проверава 
се писменом симулацијом према материјалу за 
припрему кандидата за проверу општих функ-
ционалних компетенција који се може наћи на 
сајту Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs). Провера сваке од општих функцио-
налних компетенција не може трајати дуже од 
једног сата. 

2. Посебне функционалне компетен-
ције: а) Посебна функционална компетенција 
у области рада административни послови – 
познавање канцеларијског пословања (прове-
рава се усменим путем – разговор са кандида-
том); б) Посебна функционална компетенција 
у области рада судска писарница – познавање 
прописа релевантних за надлежност и органи-
зацију рада суда – Закон о државним службе-
ницима, Судски пословник, познавање прописа 
којима се уређује употреба печата и штамбиља 
(проверава се путем теста и усменим путем 
– разговор са кандидатом); в) Посебна функ-
ционална компетенција за радно место упис-
ничар – знање и вештине за рад у пословном 
софтверу за управљање предметима у оквиру 
правосудног информационог система (провера-
ва се усменим путем – разговор са кандидатом). 
Тест се састоји од 15 питања са више понуђе-
них одговора. Кандидати одговарају на питања 
заокруживањем једног од понуђених одговора. 
Време за израду теста је 45 минута. Разговор 
са кандидатом захтева да се у усменом облику 
да предлог решења задатка који је типичан за 
обављање послова на радном месту за које је 
расписан конкурс. Време за припрему усменог 
задатка је 15 минута. 

3. Понашајне компетенције: а) управљање 
информацијама; б) управљање задацима и ост-
варивање резултата; в) оријентација ка учењу 
и променама; г) изградња и одржавање про-
фесионалних односа; д) савесност, посвеће-

ност и интегритет. Наведене понашајне ком-
петенције ће се проверавати путем интервјуа 
са кандидатима базираног на компетенцијама. 
Након што се изврши провера општих и посеб-
них функционалних и понашајних компетен-
ција кандидата, Комисија ће обавити интервју 
са кандидатима, који подразумева разговор са 
кандидатима у циљу процене мотивације за 
рад на радном месту и прихватања вредности 
државних органа.

ОСТАЛО: Образац пријаве на конкурс и адре-
са на коју се пријава подноси: Пријава на јав-
ни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који 
је доступан на интернет презентацији Пре-
кршајног суда у Суботици. Уредно попуњен, 
одштампан и потписан Образац пријаве под-
носи се поштом на адресу Прекршајни суд у 
Суботици, 24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 
бр. 1, са назнаком „Пријава на јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места 
уписничар”. Приликом предаје пријаве на јав-
ни конкурс, пријава добија шифру под којом 
подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве уноси се у Oбра-
зац пријаве након што Комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносилац пријаве се обавештава о 
додељеној шифри у року од три дана од прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења. 

Рок за подношење пријаве на конкурс: 
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана 
и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 

Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Вукица Видаковић, судијски 
помоћник – виши судијски сарадник, број теле-
фона: 024/554-955, 024/641-160. 

Датум и место провере компетенција кан-
дидата у изборном поступку: По истеку 
рока за подношење пријава на конкурс, Коми-
сија прегледа све приспеле пријаве и на осно-
ву података из пријаве саставља списак канди-
дата који испуњавају услове за запослење на 
радном месту и међу њима спроводи изборни 
поступак. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве Комисија одба-
цује решењем. Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне, и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у Обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести у просто-
ријама Прекршајног суда у Суботици, Трг Лаза-
ра Нешића бр. 1, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакте (бројеве теле-
фона или имејл адресе) које наведу у прија-
ви. Изборни поступак ће започети по истеку 
рока за подношење пријава. Кандидати који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или имејл адре-
се), које наведу у својим Обрасцима пријаве. 
Комисија ће на основу постигнутих резултата 
кандидата у свим фазама изборног поступка 
сачинити листу свих кандидата који су испу-
нили мерила прописана за избор, рангирањем 
према резултатима кандидата од највећег ка 
најмањем, коју листу ће доставити председни-
ку Прекршајног суда у Суботици. 

Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са Комисијом: извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављан-

ству; диплома којом се потврђује стручна 
спрема; потврда да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног 
односа, издате од стране државног органа у 
коме је учесник конкурса био у радном одно-
су; уверење да учесник конкурса није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци, 
издато од стране Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије (не старије од шест 
месеци); друге доказе о стеченим знањима и 
вештинама (ближе означене у Обрасцу пријаве 
који чини саставни део овог конкурса, а које 
учесници конкурса наведу). Државни служ-
беник који се пријављује на конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених, подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу 
у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у ове-
реној фотокопији. Сви докази прилажу се на 
српском језику, односно уколико су на страном 
језику морају бити преведени на српски језик 
и оверени од стране овлашћеног судског пре-
водиоца. Диплома којом се потврђује стручна 
спрема, а која је стечена у иностранству мора 
бити нострификована. 

Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Комисијом позивају се да, у 
року од 5 (пет) радних дана од дана пријема 
обавештења, доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку. Канди-
дати који не доставе доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на горе 
наведену адресу Прекршајног суда у Суботици. 

НАПОМЕНЕ: 
Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење) прописано је, између осталог, 
да је орган дужан да по службеној дужнос-
ти, у складу са законом, врши увид у подат-
ке о чињеницама неопходним за одлучивање 
о којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује. Потребно је да кандидат 
у делу „Изјава*” у Обрасцу пријаве заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција. 
Овај оглас оглашава се на интернет презента-
цији и огласној табли суда, на порталу е-упра-
ве и на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у огласима, који су употребљени у муш-
ком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола и обрнуто (осим уколико 
специфичним захтевима посла није другачије 
прописано).

ПРЕКРШАЈНИ СУД 
У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 1

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

Радно место на извршним 
предметима– у звању референт

Опис послова: правноснажне и извршне суд-
ске одлуке уписује у одговарајуће уписнике и 
формира предмете, предузима радње и мере у 
циљу извршења одлука, евидентира извршене 
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судске одлуке и припрема их за архиву, спро-
води поступак извршења прекршајних налога 
и решења органа управе, спроводи поступак 
извршења одлука других прекршајних судова, 
обавља и друге послове по налогу шефа писар-
нице и председника суда. 

Услови: завршена средња школа III или IV 
степен друштвеног, природног или техничког 
смера, положен државни стручни испит, нај-
мање две године радног искуства у струци и 
потребне компетенције за рад на овом радном 
месту. 

Општи услови за запослење: да је учесник 
конкурса пунолетан држављанин Републике 
Србије, да учеснику конкурса није раније прес-
тајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа, да учесник 
конкурса није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци. 

Врста радног односа и место рада: Радни 
однос се заснива на неодређено време у Пре-
кршајном суду у Суботици, Трг Лазара Нешића 
1. Пробни рад је обавезан за оне који први 
пут заснивају радни однос у државном орга-
ну. Пробни рад за радни однос заснован на 
неодређено време траје шест месеци. Поло-
жен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа. Држав-
ни службеник на пробном раду који је радни 
однос засновао на неодређено време и држав-
ни службеник који је засновао радни однос на 
неодређено време, а који нема положен држав-
ни стручни испит, полаже државни стручни 
испит у року од шест месеци од дана заснивања 
радног односа. 

Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и пона-
шајне компетенције, и фазе у којој се спрово-
ди интервју са конкурсном комисијом (у даљем 
тексту: Комисија). Компетенције које се про-
веравају у изборном поступку и начин њихове 
провере: 

1. Опште функционалне компетенције: а) 
организација и рад државних органа Републике 
Србије (проверава се путем теста са питањи-
ма затвореног типа, који кандидати решавају 
обележавањем једног од више понуђених одго-
вора, а према материјалу за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних ком-
петенција који се може наћи на сајту Службе 
за управљање кадровима, www.suk.gov.rs,); 
б) дигитална писменост (проверава се реша-
вањем задатака практичним радом на рачуна-
ру према материјалу за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција 
који се може наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs, a кандидати 
који су приложили одговарајући сертификат, 
потврду или други писани доказ о поседовању 
ове компетенције се не проверавају и добијају 
3 бода); в) пословна комуникација (проверава 
се писменом симулацијом према материјалу за 
припрему кандидата за проверу општих функ-
ционалних компетенција који се може наћи на 
сајту Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs). Провера сваке од општих функцио-
налних компетенција не може трајати дуже од 
једног сата. 

2. Посебне функционалне компетен-
ције: а) Посебна функционална компетенција 
у области рада административни послови – 
познавање канцеларијског пословања (прове-
рава се усменим путем – разговор са кандида-
том); б) Посебна функционална компетенција 
у области рада судска писарница – познавање 

прописа релевантних за надлежност и органи-
зацију рада суда – Закон о државним службе-
ницима, Судски пословник, познавање прописа 
којима се уређује употреба печата и штам-
биља (проверава се путем теста и усменим 
путем – разговор са кандидатом); в) Посебна 
функционална компетенција за радно место 
на извршним предметима – знање и вештине 
за рад у пословном софтверу за управљање 
предметима у оквиру правосудног информа-
ционог система (проверава се усменим путем 
– разговор са кандидатом). Тест се састоји од 
15 питања са више понуђених одговора. Кан-
дидати одговарају на питања заокруживањем 
једног од понуђених одговора. Време за изра-
ду теста је 45 минута. Разговор са кандидатом 
захтева да се у усменом облику да предлог 
решења задатка који је типичан за обављање 
послова на радном месту за које је расписан 
конкурс. Време за припрему усменог задатка 
је 15 минута. 

3. Понашајне компетенције: а) управљање 
информацијама; б) управљање задацима и ост-
варивање резултата; в) оријентација ка учењу 
и променама; г) изградња и одржавање про-
фесионалних односа; д) савесност, посвеће-
ност и интегритет. Наведене понашајне ком-
петенције ће се проверавати путем интервјуа 
са кандидатима базираног на компетенцијама. 
Након што се изврши провера општих и посеб-
них функционалних и понашајних компетен-
ција кандидата, Комисија ће обавити интервју 
са кандидатима, који подразумева разговор са 
кандидатима у циљу процене мотивације за 
рад на радном месту и прихватања вредности 
државних органа.

ОСТАЛО: Образац пријаве на конкурс и 
адреса на коју се пријава подноси: Прија-
ва на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији 
Прекршајног суда у Суботици. Уредно попуњен, 
одштампан и потписан Образац пријаве под-
носи се поштом на адресу Прекршајни суд у 
Суботици, 24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 
бр. 1, са назнаком „Пријава на јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног мес-
та на извршним предметима”. Приликом пре-
даје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве 
уноси се у Oбразац пријаве након што Комисија 
састави списак кандидата међу којима се спро-
води изборни поступак. Подносилац пријаве се 
обавештава о додељеној шифри у року од три 
дана од пријема пријаве, достављањем наведе-
ног податка на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења. 

Рок за подношење пријаве на конкурс: 
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана 
и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 

Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Вукица Видаковић, судијски 
помоћник – виши судијски сарадник, број теле-
фона: 024/554-955, 024/641-160. 

Датум и место провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: По исте-
ку рока за подношење пријава на конкурс, 
Комисија прегледа све приспеле пријаве 
и на основу података из пријаве саставља 
списак кандидата који испуњавају услове 
за запослење на радном месту и међу њима 
спроводи изборни поступак. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве Комисија одбацује решењем. Са 
учесницима конкурса чије су пријаве благо-

времене, допуштене, разумљиве, потпуне, и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у Обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести у просторијама Пре-
кршајног суда у Суботици, Трг Лазара Нешића 
бр. 1, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на контакте (бројеве телефона или 
имејл адресе) које наведу у пријави. Изборни 
поступак ће започети по истеку рока за под-
ношење пријава. Кандидати који су успешно 
прошли једну фазу изборног поступка оба-
вештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона или имејл адре-
се), које наведу у својим Обрасцима пријаве. 
Комисија ће на основу постигнутих резултата 
кандидата у свим фазама изборног поступка 
сачинити листу свих кандидата који су испу-
нили мерила прописана за избор, рангирањем 
према резултатима кандидата од највећег ка 
најмањем, коју листу ће доставити председ-
нику Прекршајног суда у Суботици. 

Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са Комисијом: извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; диплома којом се потврђује стручна 
спрема; потврда да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног 
односа, издате од стране државног органа у 
коме је учесник конкурса био у радном одно-
су; уверење да учесник конкурса није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци, 
издато од стране Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије (не старије од шест 
месеци); друге доказе о стеченим знањима и 
вештинама (ближе означене у Обрасцу пријаве 
који чини саставни део овог конкурса, а које 
учесници конкурса наведу). Државни служ-
беник који се пријављује на конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених, подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу 
у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у ове-
реној фотокопији. Сви докази прилажу се на 
српском језику, односно уколико су на страном 
језику морају бити преведени на српски језик 
и оверени од стране овлашћеног судског пре-
водиоца. Диплома којом се потврђује стручна 
спрема, а која је стечена у иностранству мора 
бити нострификована. 

Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Комисијом позивају се да, у 
року од 5 (пет) радних дана од дана пријема 
обавештења, доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку. Канди-
дати који не доставе доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на горе 
наведену адресу Прекршајног суда у Суботици. 

НАПОМЕНЕ: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 
и 95/2018 – аутентично тумачење) прописа-
но је, између осталог, да је орган дужан да по 
службеној дужности, у складу са законом, врши 
увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиден-
ција, да их прибавља и обрађује. Потребно је 
да кандидат у делу „Изјава*” у Обрасцу прија-
ве заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција. 
Овај оглас оглашава се на интернет пре-
зентацији и огласној табли суда, на порталу 



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1021-1022 | 04.01.2023.14

Администрација и управа

е-управе и на интернет презентацији и пери-
одичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у огласима, који су употребљени у муш-
ком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола и обрнуто (осим уколико 
специфичним захтевима посла није другачије 
прописано).

УЖИЦЕ

ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ
31210 Пожега, Уче Димитријевића 6

тел. 031/715-982

Секретар суда звање  
самостални саветник

Опис посла: Обавља сложене послове који 
захтевају посебно специјалистичко знање и 
искуство, аналитичке способности, уз самоста-
лан рад без надзора претпостављеног и доно-
си одлуке уз сложеним случајевима уз само 
општа усмерења и упуства претпостављеног. 
Помаже председнику суда у вршењу посло-
ва судске управе и непосредно је одговоран 
председнику суда. Руководи техничком служ-
бом, управља судским ресурсима, даје пред-
лог оцене запослених који су му непосредно 
подређени, предлаже награђивање и напредо-
вање за запослене и у том смислу даје пред-
логе програма додатне обуке и усавршавања, 
израђује нацрте нормативних аката, прима 
странке, прима захтеве за изузеће судија, 
израђује одлуке по поднетим захтевима, обез-
беђује замене одсутних запослених, стара се 
о набавци инвентара и потрошног материја-
ла за потребе суда, обавља послове у вези 
припреме састављања статистичких и других 
извештаја о раду суда, припрема акте о прави-
ма из радног односа запослених, води персо-
налне досијее, сарађује са надлежним служба-
ма за запошљавање, пензијско-инвалидско и 
здравствено осигурање, води евиденцију одсу-
ствовања, боловања и коришћења годишњих 
одмора, води евиденцију судија поротника и 
све послове у вези наведеним, води реферат 
народне одбрне као и послове везане за без-
бедност и заштиту здравља на раду, надгледа 
и контролише рад руководилаца унутрашњих 
јединица – служби и друге послове по налогу 
председника суда.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен правосудни испит, најмање две годи-
не радног искуства у струци након положеног 
правосудног испита и потребне компентенције 
за рад на овом радном месту.

Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне компетенције, посебне функцио-
налне компетенције, понашајне компетенције и 
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: 
– из области знања организација и рад држав-
них органа Републике Србије (провера ће се 
вршити писаним путем – тест); 
– из области знања и вештина дигитална 
писменост (провера ће се вршити решавање 
задатака практичним радом на рачунару или 

увидом у доказ о познавању рада на рачунару); 
– из области знања и вештина пословна кому-
никација (провера ће се вршити решавање тес-
та који ће се радити у папирној форми, заокру-
живањем једног од више понуђених одговора 
из постављених задатака на интернет презен-
тацији Основног суда у Пожеги).

Напомена: у погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовање знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако кандидат поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања ком-
петенције „дигитална писменост”, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу „рад на рачунару”), достави и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији.
Провера сваке од општих функционалних ком-
петенција не може трајати дуже од једног сата.
Кандидати који су освојили један бод у провери 
одређене компетенције, искључују се из даљег 
изборног поступка.
Информације о материјалу за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компе-
тенција могу се наћи на интернет презентацији 
Основног суда у Пожеги www.pz.os.sud.rs.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: 
1. Посебна функционална компетенција прове-
раваће се познавање материјалних и процесних 
прописа релевантних за надлежност суда – про-
вера ће се вршити писаним путем – тест. Кан-
дидати тест решавају заокруживањем једног 
од више понуђених одговора. Тест ће састави-
ти Комисија методом случајног избора из базе 
питања која ће бити благовремено објавље-
на на интернет презентацији Основног суда у 
Пожеги. Кандидати ће тест радити у папирној 
форми. Време за израду теста је један сат.
2. Познавање подзаконских аката, интерних 
процедура и дугих аката органа за обављање 
радног места секретара суда – провера ће се 
вршити усменим путем – разговор са канди-
датом.
3. Поседовање знања и вештина за организа-
цију и координацију рада унутрашњих орга-
низационих јединица суда, као и поседовање 
знања и вештина за израду нацрта норматив-
них и других аката – провера ће се вршити 
усменим путем – разговор са кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више 
понуђених одговора. Кандидати одговарају на 
питања заокруживањем једног од понуђених 
одговора из базе питања која ће бити благо-
времено објављене на интернет презентацији 
Основног суда у Пожеги. Кандидат може на 
свако питање дати, односно заокружити само 
један одговор. Свако брисање или исправка 
датог одговора сматра се као нетачан одговор 
ако се кандидат на тесту служи недозвоље-
ним средствима, Комисија ће таквог кандидата 
удаљити са теста. У том случају сматра се да 
кандидат није положио тест. Време за израду 
теста је 1 сат.

3. Провера понашајних компетенција: 
Провера понашајних компетенција вршиће од 
стране дипломираног психолога, која подразу-
мева психолошку процену способности, особи-
на личности и мотивација за конкретно радно 
место.

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Након фазе провере понашајних 
компетенција спровешће се фаза интервјуа са 
кандидатима, који подразумева разговор чла-

нова комисије са кандидатом у циљу процене 
мотивације за рад на радном месту и прихва-
тања вредности државних органа.

Врста радног односа и место рада: Радни 
однос се заснива на неодређено време у Основ-
ном суду у Пожеги, Уче Димитријевића број 6, 
уз обавезан пробни рад за оне који први пут 
заснивају радни однос у државним органима. 
Пробни рад траје 6 месеци.

Општи услови за рад на свим радним 
местима: да је учесник конкурса пунолетан 
држављанин Републике Србије; да учесник кон-
курса раније није престао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из рад-
ног односа; да учесник конкурса није осуђиван 
на казну затвора од најмање 6 месеци.

Датум оглашавања и рок за подношење 
пријава на конкурс: Датум оглашавања: 
04.11.2023. године
Јавни конкурс је оглашен на огласној табли 
Основног суда у Пожеги, на интернет презента-
цији Основног суда у Пожеги, на порталу е-уп-
раве, на интернет презентацији Националне 
службе за запошљавање.
Рок за подношење пријаве за конкурс је 8 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање – публикација „Послови”.
Последњи дан рока за подношење пријава је 
12.1.2023. године.

Пријава на конкурс врши се на обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији 
Основног суда у Пожеги www.pz.os.sud.rs)

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та подносе појединачне пријаве за свако радно 
место на које конкуришу.

Уредно попуњен, одштампан и потписан Обра-
зац пријаве подноси се на шалтеру у писарни-
ци Основног суда у Пожеги, Уче Димитријевића 
6, Пожега или путем поште на исту адресу са 
назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуња-
вање извршилачког радног места – назив рад-
ног места”.

Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра 
пријаве уноси се у образац пријаве након што 
Комисија састави списак кандидата међу који-
ма се спроводи изборни поступак. Подносиоци 
пријаве се обавештавају о додељеној шифри 
у року од 3 дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је 
у пријави назначен за доставу обавештења.

Докази које прилажу кандидати: Који су 
успешно прошли фазу провере посебних функ-
ционалних компетенција, пре интервјуа са кон-
курсном комисијом: 
– биографија са наводима о досадашњем рад-
ном искуству
– уверење о држављанству Републике Србије; 
– извод из матичне књиге рођених; 
– диплома којом се потврђује стручна спрема; 
– уверење о положеном правосудном испиту; 
– исправе којима се доказује радно искуство у 
струци (потврде, решења, уговори и други акти 
из којих се може утврдити на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство); 
– потврду да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног одно-
са издате од стране државног органа у коме 
је учесник интерног конкурса био у радном 
односу; 
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– уверење да учесник конкурса није осуђиван 
на казну затвора од најмање 6 месеци издате 
од стране Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије, не старије од 6 месеци; 
Други докази о стеченим знањима и вешти-
нама.

Државни службеник који се пријављује на кон-
курс, уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених, подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(или у основним судовима).
Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача. Дипло-
ма којом се потврђује стручна спрема, а која 
је стечена у иностранству мора бити ностри-
фикована.

Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли фазу провере посебних 
функциконалних компетенција, пре интервјуа 
са конкурсном комисијом, позивају се да у року 
од 5 радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку.
Кандидати који не доставе податке који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на наведе-
ну адресу „За јавни конкурс”.

Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести у просторијама Основног суда 
у Пожеги, Уче Димитријевића број 6. Кандида-
ти ће о датуму и времену бити обавештени на 
контакте (бројеве телефона или имејл адресе) 
која наведу у својим обрасцима пријаве. Избор-
ни поступак ће започети по истеку рока за под-
ношење пријава.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или имејл адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Биљана Савић, админстративно тех-
нички секретар Основног суда у Пожеги, кон-
такт телефон 031/715-982.

НАПОМЕНЕ: 
Документа о чињеницама у којима се води 
службена евиденција су уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима, уверење о 
положеном правосудном испиту и уверење да 
кандидат није осуђиван. Законом о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
број 18/16) прописано је између осталог, 
да је орган дужан да по службеној дужнос-
ти, у складу са законом врши увид у подат-
ке о чињеницама неопходним за одлучивање 
у којима се води службена евиденција, да 
их прибавља и обрађује (члан 9 став 3), да 
у поступку који се покреће по захтеву стран-

ке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама (члан 103 став 3).
– Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.
Кандидати који су у претходне две године 
учествовали на конкурсу (конкурсима) за посао 
у државним органима и испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција 
и који се у пријави на конкурс изјасне да желе 
да им се признају бодови које су остварили у 
поступку провере општих функционалних и /
или понашајних компетенција, уз пријаву на 
конкурс прилажу потврду или други писани 
доказ надлежног државаног органа о броју ост-
варених бодова за сваку од ових компетенција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази биће одбачене.
Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провера ком-
петенција.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована Одлуком председника Основног суда 
у Пожеги.
Обавештавају се учесници конкурса да ће се 
документација враћати искључиво на писани 
захтев учесника.
Основни суд у Пожеги не врши дискриминацију 
на основу расе, боје коже, вере, пола, нацио-
налности и етничког порекла или инвалиди-
тета. Конкуренција се заснива на квалитету и 
отворена је за све који испуњавају прописане 
услове. Сви изрази и појмови који су у овом 
огласу изражени у граматичком мушком роду, 
односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији и огласној табли Основног суда у Пожеги, 
на порталу е-управе, на интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс, за сва радна 
места, може се преузети на званичној интер-
нет презентацији Основног суда у Пожеги 
(www.pz.os.sud.rs).

ВРАЊЕ

ОСНОВНИ СУД У ВРАЊУ
17500 Врање, Краља Милана 2

тел. 017/432-990, локал 207

Орган у коме се радно место попуњава: 
Основни суд у Врању, Краља Милана 2, Врање.

Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије, да је учесник конкурса пуно-
летан, да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

Радна места која се попуњавају:

Уписничар у звању референт
2 извршиоца

Радни однос и место рада: Радни однос 
на неодређено време, Основни суд у Врању, 
Краља Милана 2, Врање.

Опис послова: Према Правилнику о унутра- 
шњем уређењу и систематизацији радних 
места у Основном суду у Врању број: СУ I-9-
17/2022 уписничар води помоћне књиге у 
складу са Судским пословником, здружује под-
неске, предмете и остала писмена, разводи 
предмете и ставља клаузулу правноснажности 
на одлуке, води евиденцију примљених, реше-
них, нерешених предмета и евиденцију одлу-
ка које су израђене у року, припрема и износи 
председнику већа предмете у којима је зака-
зана расправа, странкама даје на увид списе и 
наплаћује таксу за издате фотокопије из списа 
предмета, даје усмена и писмена обавештења 
о списима на основу података изуписника, пре-
гледа рокове и предмете који се налазе у еви-
денцији и поступа по наредби судија, израђује 
статистички извештај, врши оверу уговора, 
преписа, рукописа и потписа, води књиге ове-
ре, даје обавештење странкама, стара се о 
чувању предмета у архиви у складу са Судским 
пословником, води прописане књиге архивира-
них предмета, води главну књигу архиве, води 
књигу издатих и примљених предмера из архи-
ве, поступа по налозима за издавање предмета, 
странкама даје на увид списе и наплаћује таксу 
за издате фотопије из списа предмета, обавља 
и друге послове по налогу председника и шефа 
писарнице.

Услови: IV степен средње стручне спреме, 
средња шклска спрема друштвеног, природног 
или техничког смера, најмање две године рад-
ног искуства у струци и потребне компетенције 
за ово радно место.

Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спроводи 
интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција:
– организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста (писмено), 
– дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачу-
нару), 
– пословна комуникација – провераваће се пис-
мено путем симулације.

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост”, ако 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о познавању 
рада на рачунару и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања ове компетенције 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно 
и у потпуности попуњен у делу „Рад на рачуна-
ру”) достави наведени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији. Комисија ће на основу 
приложеног доказа донети одлуку да ли исти 
може или не може да прихвати и кандидата ће 
ослободити тестовне провере.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу опште функционалне компе-
тенције „Организација и рад државних органа 
Републике Србије” биће објављене на интернет 
презентацији Основног суда у Врању.
Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Посебне функционалне компетен-
ције које се проверавају у изборном поступку 
су: За радно место уписничара: познавање 
метода и техника прикљупљања, евиденти-
рања и ажирирања података у базама подата-
ка, познавање канцеларијског пословања, спо-
собност вођења интерних и доставних књига.
Провера посебних функционалних компетен-
ција вршиће се писаним путем (тест) и усменим 
путем (разговор са кандидатом). Време израде 
писаног задатка не може бити дуже од једног 
сата, а време за припрему усменог задатка не 
може бити дуже од 30 минута.
Након пријема извештаја о резултатима про-
вере посебних функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу посебних функционалних компе-
тенција, врши се провера понашајних компе-
тенција.

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет) прове-
раваће се писаним путем – упитником.
Након пријема извештаја о резултатима про-
вере понашајних компетенција, сачињеног од 
стране дипломираног психолога, међу кандида-
тима који су испунили мерила за проверу пона-
шајних компетенција, приступа се фази у којој 
се спроводи интервју са комисијом.
Све наведене компетенције комисија ће про-
верити најкасније у року од два месеца рачу-
најући од дана истека рока за пријаву на оглас 
по предметном конкурсу.

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

Рок за подношење пријава: рок за подно-
шење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање – публикацији „Послови”.

Пријава на јавни конкурс врши се на 
обрасцу пријаве који ће бити доступан на 
интернет презентацији Основног суда у Врању 
https://vr.os.sud.rs/ или у штампаној верзији у 
судској управи Основног суда у Врању, у Краља 
Милана 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру од стране унутрашње 

јединице за управљање кадровима под којом 
подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве уноси се у обра-
зац пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносиоци пријаве се обавешта-
вају о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначен за 
доставу обавештења.

Остали докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са конкурсном 
комисијом су:
– биографија са наводима о досадашњем рад-
ном искуству, 
– оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије, 
– оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, 
– оригинал или оверена фотокопија дипломе 
или уверења којим се потврђује стручна спрема 
наведена у условима за радно место, 
– оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству (потврде, решење, и други 
акти из којих се може утврдити на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком перио-
ду је стечено радно искуство), 
– оригинал или оверена фотокопија потврде да 
кандидату раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде радне 
дужности из радног односа издата од стране 
државних органа у коме је учесник јавног кон-
курса био у радном односу, 
– оригинал уверења да кандидат није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци 
(издато од стране Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, не старије од 6 
месеци); 
– други докази о стеченим знањима и вешти-
нама.

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

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/2016 и 95/2018) прописано је да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама по којима се 
води службена евиденција је: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству и уверење да кандидат није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

Основни суд у Врању ће прибавити доказе о 
чињеницама о којима се води службена евиден-
ција, изузев уколико наведене доказе кандидат 
сâм достави, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву, која 
представља саставни део обрасца пријаве на 
конкурс за радно место, којом се опредељује 
за једну од две могућности – да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција 
или да кандидат то учини сам.

За све доказе који се прилажу у фотокопији, 
фотокопија мора бити оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама 
у којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним 

судовима, судским јединицама, пријемним кал-
целаријама основних судова, односно општин-
ским управама). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 
01. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама. Фотокопије 
докумената које нису оверене од надлежног 
органа неће се разматрати.
Сви докази прилажу се на српском језику, а 
уколико су на страном језику морају бити пре-
ведени на српски језик и оверени од стране 
овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, 
а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.

Рок за подношење осталих доказа: канди-
дати који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са конкурс-
ном комисијом, позваће се да у року од 5 (пет) 
радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе које прилажу у кон-
курсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка.

Докази се достављају на адресу: Основни суд 
у Врању, Краља Милана 2, са назнаком „Јавни 
конкурс за попуну извршилачких радних места 
уписничар”.

Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведе-
них у обрасцу пријаве на конкурс, спровешће 
се изборни поступак након истека рока од осам 
дана за подношење пријава, о чему ће канди-
дати бити обавештени на бројеве телефона 
или електронске адресе које су навели у својим 
пријавама.

Провере општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција, пона-
шајних компетенција и интервју са конкурсном 
комисијом ће се обавити у просторијама Осно-
вног суда у Врању, Краља Милана 2.

Учесници конкурса који су успешно прошли јед-
ну фазу изборног поступка обавештавају се о 
датуму, месту и времену спровођења наредне 
фазе изборног поступка на контакте (бројеве 
телефона или електронске адресе) из пријава.

Трајање радног односа: радни однос се 
заснива на неодређено време.

Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу, радним данима од 10.00 до 
13.00 часова: Ивана Јањић, 017-432-990, 
локал 207.

Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на конкурс: Пријава на кон-
курс шаље се на адресу: Основни суд у Врању, 
Краља Милана 2, са назнаком „Јавни конкурс за 
попуну извршилачких радних места уписничар”, 
или се непосредно предаје у седишту Осно-
вног суда у Врању, Краља Милана 2, пријемна 
канцеларија.

НАПОМЕНЕ
– Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији https://vr.os.sud.rs/ и огласној табли 
Основног суда у Врању, на порталу е-управе, на 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.
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– Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене закључ-
ком конкурсне комисије.
– Кандидати који су освојили један бод у про-
вери одређене компетенције искључују се из 
даљег изборног поступка.
– Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном 
раду од 6 месеци.
– Положен државни стручни испит није услов, 
нити предност за заснивање радног односа.
– Свака фаза изборног поступка у селекцији 
кандидата биће елиминациона.
– Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу опште функционалне 
компетенције „Организација и рад државних 
органа Републике Србије” биће објављени на 
интернет презентацији Основног суда у Врању 
https://vr.os.sud.rs/
– Обавештавају се учесници јавног конкурса 
да ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.
– Изборни поступак ће бити спроведен без дис-
криминације по основу расе, боје коже, пола, 
вере, националности, етничког порекла или 
инвалидитета. Конкуренција се заснива на ква-
литету и отворена је за све који испуњавају 
прописане услове. Сви изрази и појмови у овом 
огласу који су употребљени у мушком граматич-
ком роду односе се, без дискриминације, и на 
особе женског пола.

ОСНОВНИ СУД У ВРАЊУ
17500 Врање, Краља Милана 2

тел. 017/432-990

Орган у коме се радно место попуњава: 
Основни суд у Врању, Краља Милана 2, Врање.

Радно места које се попуњава:

Спремачица
намештеник шесте врсте

Опис послова: Одржава хигијену у просто-
ријама Суда, врши прање и чишћење подова, 
врата, намештаја, холова, ходника, степеништа, 
санитарних и других просторија, скупља отпад-
ну хартију и одлаже у контејнер, пријављује 
уочене недостатке и кварове у просторијама 
суда, чисти смеће око зграде суда, пријављује 
уочене недостатке и кварове у згради суда, по 
налогу председника и секретара суда обавља и 
друге послове.

Услови: основна школа.

Врста радног односа и место рада: За рад-
но место радни однос се заснива на неодређе-
но време у Основном суду у Врању, Краља 
Милана 2.

Општи услови: да је учесник конкурса пуно-
летан држављанин Републике Србије, да учес-
ник конкурса има прописану стручну спрему 
потребно за тражено радно место и да испуња-
ва друге услове одређене Законом, другим про-
писима и Правилником о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у државном 
органу, да учеснику конкурса раније није прес-
тао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа, да учесник 
конкурса није осуђиван на казну затвора од нај-
мање 6 месеци.

Рок за подношење пријава на конкурс: Рок 
за подношење пријава на конкурс са кратком 
биографијом и одговарајућом документацијом 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана када је јавни конкурс оглашен у перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

Пријава на конкурс: Врши се на обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презента-
цији Основног суда у Врању http://vr.os.sud.rs/ 
или се преузима доласком непосредно у прос-
торије Судске управе Основног суда у Врању, 
на адреси Краља Милана 2, а пријава садржи 
и податке о начину прибављања податка из 
службених евиденција (кандидат се опредељује 
да ли ће сам прибавити податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција или 
ће то орган учинити уместо њега). Кандидати 
пријаве на конкурс подносе на адресу: Основни 
суд у Врању, Краља Милана 2, предајом лично 
на писарницу суда или препорученом пошиљ-
ком са назнаком за које радно место конку-
ришу, „За конкурс за пријем на радно место 
спремачица – не отварати”. Приликом предаје 
пријаве на конкурс, пријава добија шифру под 
којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се 
у образац пријаве након што Комисија саста-
ви списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак. Подносиоци пријаве се оба-
вештавају о додељеној шифри у року од 3 дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначен за 
доставу обавештења.

Докази које прилажу кандидати уз при- 
јаву на конкурс: Уз пријаву на конкурс кан-
дидати су дужни да приложе следећу докумен-
тацију:
– биографију са наводима о досадашњем рад-
ном искуству – уверење о држављанству Репу-
блике Србије; 
– извод из матичне књиге рођених; 
– оригинал или оверену фотокопију доказа о 
стеченом образовању; 
– оригинал или оверену фотокопију испра-
ва којима се доказује радно искуство у стру-
ци (потврде, решења, уговори и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима је 
стечено радно искуство); 
– уверење да против лица није покренут кри-
вични поступак, нити истрага (не старије од 6 
месеци), 
– потврду да кандидату није престао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа (подносе само кан-
дидати који су били у радном односу у другом 
државном органу), 
– уверење да учесник конкурса није осуђиван 
на казну затвора од најмање 6 месеци издато 
од стране Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије / не старије од 6 месеци;).
Потребно је да кандидати пријаву потпишу 
својеручно.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа-
ма које послове овере обављају као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фото-
копије докумената које су оверене пре 1. мар-
та 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама (осим уверења о неос-
уђиваности и уверења да се не води кривични 
поступак, које не може да буде старије од шест 
месеци).

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступка („Службени гласник РС”, 
бр. 18/2016) прописано је између осталог да 
у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибати сама. Сходно наведеном 

потребно је да учесник конкурса у делу „Изја-
ва”, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из службе-
них евиденција.

Документ о чињеницама о којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уве-
рење да се против кандидата не води кривични 
поступак и уверење да кандидат није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.
Наведене доказе кандидат може доставити уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка.

Изборни поступак: списак кандидата који 
испуњавају услове за запослење на радном 
месту и међу којима се спроводи изборни посту-
пак, објављује се на интернет презентацији 
Основног суда у Врању према шифрама њихове 
пријаве.
Стручна оспособљеност кандидата: конкурсна 
комисија ће вредновати стручну оспособљеност 
кандидата да успешно обавља послове радног 
места, полазећи од услова из огласа Правилни-
ка о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Основног суда у Врању и рад-
ног искуства кандидата и то: 1) за радно место 
спремачица – усмени разговор конкурсне коми-
сије са учесницима јавног конкурса.

Датум и место провере оспособљености 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, провера оспо-
собљености ће се спровести у просторијама 
Основног суда у Врању, Краља Милана 2, а о 
датуму и месту кандидати ће бити благовреме-
но обавештени.

Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Ивана Јањић, управитељ писар-
ница Основног суда у Врању, контакт телефон 
017/423-990.

Напомена:
– Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази (оверене 
фотокопије или оригинал), конкурсна комисија 
ће одбацити, сходно одредби чл. 55 Закона о 
државним службеницима.
– Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача. Дипло-
ма којом се потврђује стручна спрема, а која 
је стечена у иностранству, мора бити ностри-
фикована.
– Јавни конкурс спроводи конкурсна Комисија 
именована Одлуком председника Основног суда 
у Врању.
– Обавештавају се учесници јавног конкурса 
да ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.
– Сви изрази и појмови који су у овом огласу 
изражени у граматичком мушком роду, односе 
се без дискриминације и на особе женског пола.
– Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији и огласној табли Основног суда у Врању, 
на порталу е-управе, на порталу Службе за 
управљање кадровима и интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Трговина и услуге / Медицина

Трговина и услуге

САМОСТАЛНА РАДЊА
„МИЛАН ПЛАСТ”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина бб.
Пијаца блок 44, киоск 112

тел. 063/246-574

Tрговац – продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спре-
ме. Пријаве слати у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

GLOBAL PROTECT SERVICE DOO
11000 Београд – Вождовац

Беранска 2в
тел. 065/3322-278

Радник обезбеђења
на одређено време до 12 месеци,  

за рад у Сокобањи
4 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; 
лиценца за обезбеђење ЛФ1 или ЛФ2; три 
месеца радног искуства.

„УНИПРОМЕТ” ДОО
32000 Чачак

Булевар ослободилаца Чачка 92А
e-mail: hr@unipromet.co.rs

тел. 062/8056-365

Радник на монтажи ограде
на одређено време од 24 месеца,  

уз могућност заснивања  
радног односа на неодређено време

20 извршилаца

УСЛОВИ: Услов је да кандидати имају заврше-
ну основну школу. Рад се обавља на терену у 
Чачку. Заинтересовани кандидати конкуришу 
слањем радне биографије на мејл послодавца 
или јављањем на контакт телефон. Особа за 
контакт Драгана Бојовић. Рок за реализацију 
конкурса је 30 дана од дана објављивања. 

VICONT VEKTOR DOO
11000 Београд

Булевар Пека Дапчевића 126

Магационер
2 извршиоца

Опис посла: Пријем робе у магацин (контрола 
квантитета робе и вођење евиденције о прије-
му); правилно одржавање постојеће робе у 
магацину; вршење пописа робе; издавање робе 
са вођењем одређене документације (налога), 
координација утовара и истовара робе прили-
ком пријема и отпрема; одржавање магацин-
ског простора; паковање робе; вођење мага-
цинских књига; припрема робе за транспорт и 
транспорт до крајњег купца. 

УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме; знање 
рада на рачунару; поседовање возачке дозволе 
Б категорије. Заинтересовани кандидати прија-
ве са биографијом могу слати на следећу адре-
су: office@vicont.rs; контакт телефон: 063/570-
133. Конкурс остаје отворен 10 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”.

Медицина

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР НЕГОТИН
19300 Неготин, Бадњевска 4

тел. 019/544-196

Дипломирани инжењер 
информационих технологија

на одређено време

УСЛОВИ: Општи услови утврђени су Законом 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентич-
но тумачење), као и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Здравственом центру Неготин 
и то: високо образовање стечено на инте-
грисаним академским студијама медицине, 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; основ-
ним студијама медицине у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
радно или волонтерско искуство у здравстве-
ној установи. Као доказ о испуњености услова, 
уз пријаву приложити: кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном и e-mail адресом; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; фотокопију 
личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована); извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио прези-
ме); уверење о држављанству РС; кандидати 
доказују радно искуство (укључујући струч-
но оспособљавање и усавршавање однос-
но волонтирање) потврдом о радном стажу 
издатом од стране Републичког фонда за пен-
зијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно 
потврдом о волонтерском стажу у струци изда-
том од стране надлежне службе. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Пријавом на оглас канди-
дат 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 
Служба за правне, кадровске и опште послове 
Здравственог центра Неготин. У случају већег 
броја пријављених кандидата, може бити 
обављен разговор са кандидатима из ужег 
избора, ради добијања додатних информа-
ција које могу бити битне за доношење одлу-
ке о избору. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на сајту Здравственог центра Него-
тин на адреси: www.zcnegotin.rs. 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 надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице). 
Уколико изабрани кандидат не достави наве-
дене документе у захтеваном року, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријаве са дока-
зима доставити у затвореној коверти лично 
у Управи Здравственог центра Неготин или 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос – 
дипломирани инжењер информационих техно-
логија и система или дипломирани информати-
чар”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. По завршеном конкурсу кан-

дидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. За ближе 
информације можете се обратити на телефон: 
019/544-196. Опис послова према Правилни-
ку о организацији и систематизацији послова 
Здравственог центра Неготин. 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР НЕГОТИН
19300 Неготин, Бадњевска 4

тел. 019/544-196

1) Спремачица
простора у којима се пружају 

здравствене услуге, за потребе 
Заједничке службе за одржавање 

хигијене ДЗ

2) Административни радник
за потребе Службе економско-

финансијских послова

УСЛОВИ: Општи услови утврђени су Законом 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентич-
но тумачење), као и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Здравственом центру Неготин и то за 
радно место под редним бројем 2: IV степен 
економске струке, са или без радног искуства. 
Као доказ о испуњености услова, уз пријаву 
приложити: кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном и e-mail адресом; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; фотокопију личне кар-
те или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована); извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); уверење 
о држављанству РС; кандидати доказују радно 
искуство (укључујући стручно оспособљавање и 
усавршавање односно волонтирање) потврдом 
о радном стажу издатом од стране Републич-
ког фонда за пензијско и инвалидско осигу-
рање (ПИО), односно потврдом о волонтерском 
стажу у струци издатом од стране надлежне 
службе. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Служба за правне, кадровске и 
опште послове Здравственог центра Неготин. 
У случају већег броја пријављених кандида-
та, може бити обављен разговор са кандида-
тима из ужег избора, ради добијања додатних 
информација које могу бити битне за доношење 
одлуке о избору. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на сајту Здравственог центра 
Неготин на адреси: www.zcnegotin.rs. Прили-
ком заснивања радног односа, изабрани кан-
дидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве 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 надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподоб-
ним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске 
станице). Уколико изабрани кандидат не дос-
тави наведене документе у захтеваном року, са 
њим се неће засновати радни однос. Пријаве са 
доказима доставити у затвореној коверти лич-
но у Управи Здравственог центра Неготин или 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос ____ 
(навести радно место за које се конкурише)”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 

www.nsz.gov.rs
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разматрати. По завршеном конкурсу кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. За ближе информа-
ције можете се обратити на телефон: 019/544-
196. Опис послова: према Правилнику о органи-
зацији и систематизацији послова Здравственог 
центра Неготин. 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР НЕГОТИН
19300 Неготин, Бадњевска 4

1) Кувар
за потребе Припреме дијете  

и контроле намирница

2) Дипломирани економиста
за потребе Службе економско-

финансијских послова

3) Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, за 

потребе Одељења пнеумофтизиологије

4) Технички / помоћни радник
за потребе Техничке службе

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови утврђени су Законом 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентич-
но тумачење), као и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Здравственом центру Неготин и 
то: за радно место под редним бројем 1: V/VI 
степен угоститељске струке са 3 године рада 
у струци; за радно место под редним бројем 
2: VII/1 економског смера без обзира на рад-
но искуство; за радно место под редним бројем 
3: IV степен стручне спреме – општег смера; 
положен стручни испит; лиценца. Као доказ о 
испуњености услова, уз пријаву приложити: 
кратку биографију са адресом, контакт теле-
фоном и e-mail адресом; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту за медицинску сестру – 
техничара; оверену фотокопију лиценце за рад 
издату од надлежне коморе (ако је кандидат из 
радног односа) или решење о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу) за меди-
цинску сестру – техничара; фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована); извод из матичне књи-
ге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); уверење 
о држављанству РС; кандидати доказују радно 
искуство (укључујући стручно оспособљавање и 
усавршавање односно волонтирање), потврдом 
о радном стажу издатом од стране Републич-
ког фонда за пензијско и инвалидско осигу-
рање (ПИО), односно потврдом о волонтерском 
стажу у струци издатом од стране надлежне 
службе. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Служба за правне, кадровске и 
опште послове Здравственог центра Неготин. 
У случају већег броја пријављених кандида-
та, може бити обављен разговор са кандида-
тима из ужег избора, ради добијања додатних 
информација које могу бити битне за доношење 
одлуке о избору. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на сајту Здравственог центра 
Неготин на адреси: www.zcnegotin.rs. Прили-
ком заснивања радног односа, изабрани кан-
дидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-

ве 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 надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице). 
Уколико изабрани кандидат не достави наве-
дене документе у захтеваном року, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријаве са дока-
зима доставити у затвореној коверти лично у 
Управи Здравственог центра, Неготин, или 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос ___ 
(навести радно место за које се конкурише). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. По завршеном конкурсу кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. За ближе информа-
ције можете се обратити на телефон: 019/544-
196. Опис послова: према Правилнику о органи-
зацији и систематизацији послова Здравственог 
центра Неготин. 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб. 

Лекар опште медицине
на одређено време, најдуже 2 године

Опис послова: Самостално пружа медицинску 
помоћ из домена опште медицине лицима која 
се јаве на преглед. Даје мишљење у вези здрав-
ственог стања пацијената, учествује у предузи-
мању мера превентивне делатности. Одговара 
за благовремен пријем и преглед пацијената. 
Ради на збрињавању хитних стања. Спроводи 
кућно лечење и упућује пацијенте на стацио-
нарно лечење. Обавља саветодавни рад. Ради 
на здравственом васпитању и подизању здрав-
ствене културе пацијената. Стара се за уредно 
вођење медицинске документације. Води рачу-
на о потрошњи односно прописаној терапији. 
Обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца. 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом завршен медицински факултет (VII сте-
пен стручне спреме) и положен стручни испит. 
Уз пријаву, у којој је потребно навести за које 
радно место се пријављујете треба доставити: 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
извод из МК рођених (не старије од шест месе-
ци) или оверену фотокопију. Кандидати који су 
радили у струци дужни су да доставе и оверену 
фотокопију лиценце. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији Националне службе за запошљавање у 
листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће дужни да доставе лекарско 
уверење, уверење о држављанству и уверење 
надлежног суда да се против њих не води кри-
вични поступак. Пријаву са документацијом 
доставити на горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/851-315

Медицинска сестра – техничар
на одређено време, а најкасније  

до 31.03.2023. године
9 извршилаца

УСЛОВИ: стручна спрема – образовање: на 
основним студијама првог степена (струковне 
– академске) по пропису који уређује висо-

ко образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, на основним студијама у трајању од 
најмање две године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или средње образовање. Додатна 
знања, испит: стручни испит и лиценца. Заин-
тересовани кандидати уз пријаву на оглас под-
носе следећа документа: молбу за пријем са 
кратком биографијом, адресом и контакт теле-
фоном, диплому о завршеној школи – факулте-
ту (оверена фотокопија), уверење о положеном 
стручном испиту (оверена фотокопија), решење 
о упису у комори или лиценца о раду (оверене 
фотокопије), извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија), извод из матичне књиге 
венчаних (због промене презимена), уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оверена 
фотокопија), уверење општинског суда да се не 
води кривични поступак, не старије од 6 месе-
ци, лекарско уверење, не старије од 6 месе-
ци. У захтеву (молби) кандидат треба навести 
документацију коју је доставио поводом огла-
са. Пријаве на оглас се могу поднети лично 
сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова у 
затвореној коверти или послати препоручено 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком 
„За оглас ____ (и називом радног места). Оглас 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” НСЗ, а након објаве тре-
ба слати документа у Дому здравља Бујановац. 
Оглас ће бити објављен и на огласној табли и 
интернет презентацији Дома здравља, као и на 
интерент страници Министарства здравља. Иза-
брани и неизабрани кандидати биће писмено 
обавештени. Опис послова: према Правилнику 
о организацији и систематизацији послова Дома 
здравља Бујановац од IV/2020. год.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Медицинска сестра – техничар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; завршена 
средња медицинска школа (IV степен стручне 
спреме), положен стручни испит, лиценца за 
рад. Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом. Кандидат треба 
да достави: пријаву на оглас са кратком био-
графијом, фотокопија личне карте, уверење о 
држављанству, оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој школи, оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испи-
ту, оверену фотокопију лиценце или решења 
о упису о комору. Рок за пријављивање је 8 
дана од објављивања огласа у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Кандидат је дужан 
да приликом заснивања радног односа дос-
тави лекарско уверење о способности за рад. 
Пријаве са траженом документацијом слати 
на горе наведену адресу, са назнаком „За кон-
курс – не отварати”.

Посао се не чека, посао се тражи
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ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19а

тел. 037/811-343

Доктор медицине
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 
степен стручне спреме, положен стручни испит 
и дозвола за рад – лиценце издате од надлежне 
коморе (ако је кандидат из радног односа) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није 
у радном односу). Кандидати уз пријаву као 
доказ подносе: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету; овере-
ну фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту; потврду – препоруку о радном искуству 
након положеног стручног испита на посло-
вима здравствене струке; оверену фотокопију 
дозволе за рад – лиценце издате од надлежене 
коморе (ако је кандидат из радном односа) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није у 
радном односу. 

Медицинска сестра – техничар 
општег / другог смера

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: стручна спрема /образовање: средња 
медицинска школа – општег смера/другог сме-
ра. Додатна знања / испити / искуство: стручни 
испит; лиценца за рад. 

ОСТАЛО: рад на терену, у амбулантама општи-
не Ћићевац. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” и сајту Дома здравља Ћићевац. При-
ликом заснивања радног односа, кандидати су 
дужни да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које 
се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
које нису у складу са условима овог огласа неће 
се разматрати. 

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац

Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за неурологију, 
на одређено време, ради замене 

привремено одсутне запослене до 
истека породиљског одсуства

УСЛОВИ: Медицински факултет, VII/1 степен; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 

2. Медицинска сестра – техничар
на интензивној нези нивоа 2, за рад 
у Одељењу за хируршку интензивну 

негу Службе за хирургију, на одређено 
време, ради замене привремено  

одсутне запослене до истека 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. 

3. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

за рад у Служби за интерну медицину, 
на одређено време 6 месеци због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована); фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме); оверену фото-
копију Лиценце издате од надлежног органа. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Изабрани кан-
дидати 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 канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву доставити у затво-
реној коверти са назнаком „За оглас” са нази-
вом и редним бројем радног места за које се 
конкурише искључиво поштом а на горе наве-
дену адресу. Опис послова: према Правилни-
ку о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево

Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима 

за потребе Службе за ОРЛ са 
максилофацијалном хирургијом,  
на одређено време до два месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису 
у надлежну комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве са докумен-
тацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и 
административне послове (писарница), Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове 
_____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву).

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти за потребе Службе 

хирургије Одсек дечије хирургије, на 
одређено време до шест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису 
у надлежну комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 

бити узете у разматрање. Пријаве са докумен-
тацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и 
административне послове (писарница), Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове 
_____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву).

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима 

за потребе Службе за неурологију, на 
одређено време до дванаест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису 
у надлежну комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве са докумен-
тацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и 
административне послове (писарница), Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове 
_____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву).

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима 

за потребе Службе ортопедије и 
трауматологије, на одређено време  

до шест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису 
у надлежну комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве са докумен-
тацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и 
административне послове (писарница), Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове 
_____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву).

Медицинска сестра – техничар
у онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији у Одсеку за хематологију 
са дневном болницом за хемотерапије у 
саставу Службе за унутрашње болести, 

на одређено време до шест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је приложити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом и контакт подацима; оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију важеће лиценце 
за рад, издату од надлежне коморе; извод из 
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матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и админи-
стративне послове (писарница), Синђелићева 
62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове _____ 
(навести тачан профил за који кандидат подно-
си пријаву).

Медицинска сестра – техничар
у операционој сали у Одсеку за 
анестезију у саставу Службе за 
анестезију са реанимацијом, на 

одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене до 

повратка са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је приложити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом и контакт подацима; оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију важеће лиценце 
за рад, издату од надлежне коморе; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и админи-
стративне послове (писарница), Синђелићева 
62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове _____ 
(навести тачан профил за који кандидат подно-
си пријаву).

Лабораторијски техничар
у дијагностици у Одељењу за 

микробиологију и паразитологију на 
одређено време до шест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа лабораторијског смера; 
положен стручни испит; лиценца или решење о 
упису у надлежну комору. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом и контакт подацима; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису 
у надлежну комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве са докумен-
тацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и 
административне послове (писарница), Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове 
_____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву).

Виша медицинска сестра – техничар
у онкологији и хемотерапији у Одсеку 

онкологије са дневном болницом у 
саставу Службе за продужено лечење 

и негу, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене до 

повратка са трудничког, породиљског 
одсуства и одсуства са рада  

ради неге детета

УСЛОВИ: Високо образовање на: студијама 
првог степена (основне струковне/академске 
студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање две године, по пропису који уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. Прили-
ком пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом и контакт подацима; 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; ове-
рена фотокопија важеће лиценце за рад или 
решења о упису у надлежну комору; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадров-
ске и административне послове, Синђелиће-
ва 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове 
_____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву).

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Београд
Вукова 9

На одређено време од 6 месеци,  
пробни рад од 2 месеца

1. Виша медицинска сестра – 
техничар у хемодијализи
у Одељењу хемодијализе,  

Службе нефрологије,  
Клинике за интерну медицину

2. Виша медицинска сестра – 
техничар на осталим болничким 

одељењима
у Одељењу хепатобилиопанкреатичне 
хирургије у Служби опште хирургије, 

Клинике за хирургију

3. Виша медицинска сестра – 
техничар у ургентним службама и 

реанимацији
у Служби ургентне неурологије, 

Болнице за неурологију

4. Виша медицинска сестра 
– техничар у гинекологији и 

акушерству
у Служби за акушерство, Болнице за 

гинекологију и акушерство

5. Виши лабораторијски техничар
у Одсеку за испитивање поремећаја 

хемостазе у Служби трансфузиологије, 
Заједничке медицинске делатности

6. Медицинска сестра – техничар у 
хемодијализи

у Одељењу хемодијализе, Службе 
нефрологије, Клинике за интерну 

медицину
2 извршиоца

7. Медицинска сестра – техничар  
у операционој сали

у Одељењу операционог блока са 
стерилизацијом у Службе операционог 

блока са стерилизацијом и интензивном 
терапијом, Клиника за хирургију

2 извршиоца

8. Медицинска сестра – техничар на 
осталим болничким одељењима
у Одељењу за стационарно лечење  

у Служби баромедицине,  
Клиника за хирургију

9. Лабораторијски техничар  
у дијагностици

у Одсеку за биохемијске и 
имунохемијске анализе у Служби 
за лабораторијску дијагностику, 

Заједничке медицинске делатности

За радна места 1, 2, 3, 4 и 5: Услови: завр-
шена виша медицинска школа / струковна 
медицинска школа – општи смер (за радна мес-
та 1, 2 и 3); завршена виша медицинска школа 
/ струковна медицинска школа – смер за бабице 
(за радно место 4); завршена виша медицинска 
школа / струковна медицинска школа – смер 
виши лабораторијски техничар / струковни 
медицински лабораторијски технолог (за радно 
место 5); положен стручни испит након завр-
шене више медицинске/струковне медицинске 
школе; лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених технича-
ра Србије. Уз пријаву на конкурс прилажу се у 
овереној фотокопији следећа документа: пот-
пуна лична и радна биографија са адресом, 
контакт телефоном, e-mail адресом, изјава кан-
дидата да је здравствено способан за тражене 
послове и да се против њега не води кривич-
ни поступак, својеручно потписана, диплома о 
завршеној вишој/струковној медицинској школи 
смер – општи смер (за радна места 1, 2, и 3), 
диплома о завршеној вишој / струковној меди-
цинској школи смер – смер за бабице (за радно 
место 4), диплома о завршеној вишој / струков-
ној медицинској школи – смер виши лаборато-
ријски техничар/струковни медицинско-лабора-
торијски технолог (за радно место 5), уверење 
о положеном стручном испиту након завршене 
више / струковне медицинске школе, лиценца 
или решење о упису у Комору медицинских сес-
тара и здравствених техничара Србије, извод из 
матичне књиге венчаних ако је кандидат про-
менио презиме.

За радна места 6, 7, 8 и 9: Услови: заврше-
на средња медицинска школа – општи смер (за 
радна места 6, 7 и 8); завршена средња меди-
цинска школа – смер за лабораторијске техни-
чаре (за радно место 9); положен стручни испит 
након завршене средње школе; лиценца или 
решење о упису у Комору медицинских сеста-
ра и здравствених техничара Србије. Уз пријаву 
на конкурс прилажу се у овереној фотокопији 
следећа документа: потпуна лична и радна био-
графија са адресом, контакт телефоном, e-mail 
адресом, изјава кандидата да је здравствено 
способан за тражене послове и да се против 
њега не води кривични поступак, својеручно 
потписана, диплома о завршеној средњој меди-
цинској школи – општи смер (за радна места 6, 
7 и 8), диплома о завршеној средњој медицин-
ској школи – смер за лабораторијске технича-
ре (за радно место 9), уверење о положеном 
стручном испиту након завршене средње меди-
цинске школе, сведочанства за сваки разред 
средње школе, лиценца или решење о упису 
у Комору медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије, извод из матичне књиге вен-
чаних ако је кандидат променио презиме.

Остало за сва радна места: приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидати су 
дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ 
о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос; уверење да се про-
тив њих не води кривични поступак (уверење 
издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уве-
рења о положеном стручном испиту, оверена 
фотокопија уверења о држављанству, лицен-
ца или решење о упису у Комору медицинских 
сестара – техничара Србије, фотокопију личне 
карте нечиповане, односно чиповану доставити 
на очитавање, фотокопију одјаве са претход-
ног осигурања (М образац). Комисија ће раз-
матрати све доспеле, благовремене и потпуне  
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пријаве и са кандидатима који испуњавају 
услове за пријем у радни однос обавиће се 
разговор, ради прибављања додатних реле-
вантних података за доношење одлуке о избо-
ру кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти 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 КБЦ 
Земун. Кандидати за горе наведена радна мес-
та дужни су да своје пријаве доставе писарни-
ци КБЦ Земун у затвореној коверти са назна-
ком: „За јавни оглас за пријем у радни однос 
на одређено време”, са навођењем радног мес-
та за које конкуришу, лично или путем поште 
на адресу: Клиничко болнички центар Земун, 
Вукова 9, 11080 Београд. Оглас објавити код 
Нацоналне службе за запошљавање Београд, 
на веб страници Министарства здравља РС 
(www.zdravlje.gov.rs), веб страници и огласној 
табли Клиничко болничког центра Земун. Рок 
за подношење пријава на конкурс је осам (8) 
дана од дана објаве огласа на веб страници 
Министарства здравља РС. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодго-
варајућом документацијом неће бити разматра-
не. Кандидати који не буду изабрани докумен-
тацију могу преузети на писарници Клиничко 
болничког центра Земун.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Оглас објављен 14.12.2022. године у публи-
кацији „Послови” (број 1018) поништава се за 
радно место медицинска сестра – техничар –  
3 извршиоца, на одређено време по осно-
ву замене до повратка радника са боловања.  
У осталом делу конкурс је непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Медицинска сестра – техничар
на одређено време по основу замене до 
повратка радника са боловања, Одсек 

неонаталне интензивне неге и терапије

Медицинска сестра – техничар
на одређено време по основу замене 
до повратка радника са боловања, 

Одељење гастроентерохепатологије

Медицинска сестра – техничар
на одређено време по основу замене 
до повратка радника са боловања, 

Одељење неурологије

Медицинска сестра – техничар
на одређено време по основу замене 
до повратка радника са боловања, 

Одељење неурохирургије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – педија- 
тријског или општег смера; положен стручни 
испит; најмање 6 (шест) месеци радног иску-
ства на пословима медицинске сестре – тех-
ничара. 

ОСТАЛО: рок за пријаву кандидата траје осам 
дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на 
адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршо-

ва 10, 11000, Београд, са назнаком „Пријава на 
конкурс за пријем медицинске сестре – техни-
чара на одређено време по основу замене до 
повратка радника са боловања – 4 (четири) 
извршиоца”. 

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – педија- 
тријског или општег смера; положен стручни 
испит; најмање 6 (шест) месеци радног иску-
ства на пословима медицинске сестре – тех-
ничара. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата траје осам 
дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве се шаљу у затвореној коверти 
на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тир-
шова 10, 11000, Београд, са назнаком: „Пријава 
на конкурс за пријем медицинске сестре – тех-
ничара на одређено време до 3 (три) месеца 
– 3 (три) извршиоца”. 

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дуж-
ни да доставе следећа документа: кратку био-
графију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију дипло-
ме о положеном стручном испиту; фотокопију 
радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волонтер-
ски уговори, потврда послодавца и сл.). Кан-
дидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку 
о пријему претходно искуство о раду, додатно 
образовање или способљеност, дужина трајања 
школовања и сл.). Приликом заснивања радног 
односа, кандидати су дужни да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се прима. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Помоћни радник
у Одељењу за техничке послове

УСЛОВИ: опис послова: утврђен Правилником о 
организацији и систематизациј послова и рад-
них мета Здравственог центра Кладово. Заин-
тересовани кандидати уз захтев о испуњености 
услова подносе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, адресом и контак телефоном: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце 
за рад; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак (уверење суда); уверење да 
нису осуђивани за кривична дела која их чине 
неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење из полицијске управе или полицијске 
станице). Приликом заснивања радног односа, 
кандидати су дужни да доставе лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Рок за 
подношење пријава је 8 (осам) дана од дана 
објављивања огласа у листу Послови. Одлука 
о избору кандидата биће донете у року од 30 
(тридесет) дана од дана истека рока за под-
ношење пријава. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
менатације. Пријавом на оглас пријављени 
кандидат даје сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подацима рукује и податке обрађује 

Одљење за правне, кадровске и опште посло-
ве Здравственог центра Кладово. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Кандидати који 
лспњавају услове огласа, могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информа-
ција, које су од важности за доношење одлуке 
о пријему. Коначну одлуку о избору кандида-
та доноси в. д. директора. Пријаве се подносе 
лично или путем поште на адресу: Здравствени 
центар Кладово Дунавска 1-3 19320 Кладово са 
назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ___”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Лабораторијски техничар
у Одељењу за хематологију и хемостазу 
у Служби за лабораториску дијагностику 

Дома здравља Крагујевац

УСЛОВИ: Описи послова: утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
Дома здравља Крагујевац. Поред општих усло-
ва за заснивање радног односа утврђених Зако-
ном кандидати треба да испуњавају следеће 
посебне услове: средње образовање – заврше-
на медицинска школа лабораторијског смера; 
положен стручни испит; лиценца; најмање 6 
месеци радног искуства у струци. Заинтересо-
вани кандидати подносе документа у оригиналу 
или оверене копије не старије од 6 месеци и 
то: пријаву на оглас, биографију са адресом и 
бројем телефона; диплому о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; уверење о поло-
женом стручном испиту; лиценцу или решење 
о упису у одговарајућу комору; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на кандидата); уверење о држављанству РС; 
фотокопију личне карте или ишчитану личну 
карту; приликом заснивања радног односа кан-
дидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива 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. Кандидати који испуњавају усло-
ве огласа биће позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему. Рок за подношење пријава 
је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати. Одлука о избору кан-
дидата биће објављена на сајту Дома здравља 
Крагујевац. По завршетку огласа предата доку-
мента се неће враћати кандидатима. Контакт 
телефон 034/323-087. Пријаве се подносе лично 
или путем поште на адресу: Дом здравља Кра-
гујевац, Краља Милутина 1, 34000 Крагујевац.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Доктор медицине  
– лекар опште медицине

за потребе Центра за интернистичку 
онкологију, на одређено време, због 
повећаног обима посла до 24 месеца, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
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95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овере-
ној копији следећа документа: Диплома о сте-
ченом образовању одговарајућег профила; уве-
рење о положеном стручном испиту; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат променио презиме); кратку биогра-
фију са адресом, контакт телефоном, e-mail 
адресом; дозвола за рад – лиценца издата од 
стране надлежне коморе или решење о упису у 
именик надлежне коморе. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покрену-
та истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице); Уверење о радном 
стажу издато од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, 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 Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Коначни резултати кон-
курса биће објављени на интернет страници 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтева-
ти повраћај конкурсне документације. Телефон 
за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Универзитетски 
клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 
34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место ____ 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Струковна медицинска сестра  
– техничар

за потребе Службе за анестезију и 
реаниматологију, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила (VI сте-
пен); уверење о положеном стручном испиту; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме);крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном, 

e-mail адресом; дозвола за рад – лиценца изда-
та од стране надлежне коморе или решење о 
упису у именик надлежне коморе. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос; доказ да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута 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); 
уверење о радном стажу издато од стране Репу-
бличког фонда за пензијско и инвалидско оси-
гурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не 
достави горенаведене документе у року наве-
деном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени 
на интернет страници Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац. 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 Универзитетског кли-
ничког центра Крагујевац или путем поште на 
адресу: Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Оба-
везно назначити за које се радно место конку-
рише „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место ___ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра – техничар
на одређено време због повећаног 

обима посла до 24 месеца,  
пробни рад од 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; сведочан-
ства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; уверење о положеном стручном испиту; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом; дозвола за рад – лиценца изда-
та од стране надлежне коморе или решење о 
упису у именик надлежне коморе. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос; доказ да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута 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); 
уверење о радном стажу издато од стране Репу-
бличког фонда за пензијско и инвалидско оси-
гурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не 
достави горенаведене документе у року наве-
деном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени 
на интернет страници Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац. 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 Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар 
Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац 
Обавезно назначити за које се радно место кон-
курише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ___ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

Школа је знање,
посао је занат
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра – техничар
за потребе Клинике за општу хирургију, 

на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства,  

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; сведочан-
ства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; уверење о положеном стручном испиту; 
уверење о држављанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом; дозвола за рад – лиценца 
издата од стране надлежне коморе или решење 
о упису у именик надлежне коморе. 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 канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покрену-
та истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице); уверење о радном 
стажу издато од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, 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 Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на интернет страници Универзи-
тетског клиничког центра Крагујевац. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Оба-
везно назначити за које се радно место конкури-
ше: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место ____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Лабораторијски техничар  
у дијагностици

за рад у Одељењу биохемије и 
имунохемије у Служби лабораторијске 

дијагностике при Заједничким 
медицинским пословима,  

на одређено време, на 3 месеца  
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Средња мед. школа лабораторијског 
смера, IV степен, стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац. Заинтересовани кандидати 
подносе: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења о поло-
женом 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 изда-
ти на девојачко презиме), оверену фотокопију 
Лиценце издате од надлежног органа. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. 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. Рок за 
подношење пријава 8 дана од дана објављивања 
у огласима у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Уколико изабрани кан-
дидат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Оглас је објављен и на веб сајту Опште 
болнице Крушевац и Министарства здравља 
Републике Србије. 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 искључиво поштом а на адресу: 
Општа болница Крушевац, Косовска 16, 37000 
Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за интерну медицину, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Медицински факултет, VII/1 степен; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 

2. Доктор медицине
за рад  у Служби за 

оториноларингологију 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Медицински факултет, VII/1 степен; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 

3. Доктор медицине
за рад у Служби за психијатрију,  

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Медицински факултет, VII/1 степен; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 

4. Доктор медицине
за рад у Дневној болници за 

хемиотерапију при заједничким 
медицинским пословима,  
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Медицински факултет, VII/1 степен; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована); фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме); оверену фото-
копију Лиценце издате од надлежног органа. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Изабрани кан-
дидати 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 канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву доставити у затво-
реној коверти са назнаком „За оглас” са нази-
вом и редним бројем радног места за које се 
конкурише искључиво поштом а на горе наве-
дену адресу. Опис послова: према Правилни-
ку о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Помоћни радник – радник на кругу
за рад у Одељењу за техничке и 
инвестиционе послове хране у 

Служби за техничке, помоћне и друге 
сличне послове при Заједничким 

немедицинским пословима,  
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. Опис 
послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Опште болнице Кру-
шевац (врши молерско-фарбарске послове и 
лакше зидарске радове на објектима у устано-
ви, врши мање поправке на објекту...).

2. Спремач / спремачица просторија 
у којима се пружају  
здравствене услуге

за рад у Одељењу за одржавање 
објеката и простора у Служби 
за техничке, помоћне и друге 

сличне послове при Заједничким 
немедицинским пословима,  

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. Опис 
послова: према Правилнику о организацији 
и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, кон-
такт телефоном, оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи, фотокопију 
личне карте или очитане податке са личне кар-
те (уколико је чипована), фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (уколико је сведо-
чанство издато на девојачко презиме), Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доста-
ве лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос. Рок за подношење пријава 8 дана од 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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дана објављивања у огласима у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена 
документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Оглас је објављен и 
на веб сајту Опште болнице Крушевац и Минис-
тарства здравља Републике Србије. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са наз-
наком „За оглас”, са називом и редним бројем 
радног места за које се конкурише искључиво 
поштом а на адресу: Општа болница Крушевац, 
Косовска 16, 37000 Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Стоматолошка сестра
за рад у Служби за стоматолошку 

здравствену заштиту, на одређено време 
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о 
раду; посебни услови: IV степен стручне спре-
ме: стоматолошка сестра са положеним струч-
ним испитом. Кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској шко-
ли, смер стоматолошка сестра; оверен препис 
или фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; биографију са адресом и контакт 
телефоном. Изабрани кандидат је у обавези 
да приликом заснивања радног односа доста-
ви уверење о здравственој способности. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве на оглас доставити лично или поштом 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Прија-
ва на оглас”. Пријаве са непотпуном докумен-
тацијом, као и неблаговремене пријаве, неће 
бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА
НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/391-091

Лабораторијски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска шко-
ла, смер – лабораторијски техничар, IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит и посе-
довање лиценце за рад или решење о упису 
у комору. Опис посла утврђен Правилником о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Нови Пазар. Кандидати су обавезни 
доставити: кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању (сведочанство о заврше-
ној школи); извод из мат. књиге рођених; уве-
рење о држављанству; потврду да се против 
кандидата не води истражни и кривични посту-
пак; Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом о раду, кандидат 
мора испуњавати и посебне услове утврђене 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова Опште болнице Нови Пазар. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дуж-
ни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Рок за подношење пријава 8 дана од дана 
објављивања у огласима у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Кан-
дидати који испуњавају услове огласа могу 
бити позвани на разговор уколико су потреб-
не додатне информације које могу бити важне 
за доношење одлуке о пријему. Непотпуне и 

неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Одлука о одабиру кандидата биће истакнута 
на огласној табли Опште болнице Нови Пазар у 
року од 30 дана од дана истека рока за пријаву 
кандидата. Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Нови Пазар, са назна-
ком: „Пријава на оглас”, од 07 до 14 сати, улица 
Генерала Живковића бр. 1, 36300 Нови Пазар, 
контакт телефон 020/391-091.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/311-765

Медицинска сестра – техничар
у Служби за здраствену заштиту 

одраслог становништва,  
на одређено време, ради замене  

дуже одсутног радника

УСЛОВИ: стечено средње образовање, поло-
жен стручни испит, поседовање лиценце или 
решења о упису у комору, пожељно радно 
искуство на пословима медицинске сестре тех-
ничара. Као доказ о испуњености услова кан-
дидати су дужни да доставе: пријаву на кон-
курс са кратком радном и личном биографијом 
(радно искуство), контакт телефон. оверену 
фотокопију дипломе лиценца или решење о 
упису у КМСЗТС, очитану личну карту, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству. Пријавом на конкурс кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности 
у сврху избора за пријем у радни однос. Ови 
подаци се не могу користити у друге сврхе, 
њих обрађује Кадровска служба Дома здравља. 
Приликом заснивања радног односа, кандида-
ти су дужни да доставе: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове 
који се заснивају не старије од 6 месеци. уве-
рење суда да се против кандидата не води суд-
ски поступак, не старије од 6 месеци. уверење 
МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи, не старије од 6 месеци. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
на конкурс доставити писарници Дома здравља 
Нови Пазар, Генерала Живковића 1, са наз-
наком „За јавни оглас”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Контакт: 
020/311-765. Опис послова: Према Правилнику 
о организацији и систематизацији радних места 
у Дому здравља Нови Пазар бр. 298/2021.

ДОМ ЗДРАВЉА
35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб.

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, хитну медицинску 
помоћ кућно лечење и поливалентну 

патронажу, на одређено време на 
замени запослене која је упућена на 

специјализацију

УСЛОВИ: су општи услови за заснивање рад-
ног односа утврђени Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05... 113/17 и посебни 
услови. Посебни услови за заснивање радног 
односа су: Завршен медицински факултет, 
положен стручни испит за за звање доктора 
медицине, упис у Лекарску комору Србије. Као 
доказ о испуњености услова кандидат уз мол-
бу за пријем у радни однос треба да достави 
биографију са адресом, контакт телефоном. и 
и-мејл адресом, оверену фотокопију дипломе 

о завршеном медицинском факултету, овере-
ну фотокопију уверења (потврде) о положеном 
стручном испиту за доктора медицине, очита-
ну личну карту, фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су дипломе или уве-
рења издати на девојачко презиме) решење о 
упису у лекарску комору Србије или лиценцу 
својеручно потписану изјаву о укупном радном 
стажу и фотокопију доказа о радном искуству 
у струци: подразумева радно искуство након 
положеном стручног испита на пословима 
здравствене заштите (радни однос или струч-
но усавршавање које се доказује уговорима о 
раду, Уговорима о стручном оспособљавању, 
усавршавању и стицању посебних знања и спо-
собности у струци као и решењима о престанку 
радног односа). Доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на снагу и да није покренута истра-
га (уверење надлежног суда које не сме бити 
старије од 6 месеци) Доказ да кандидат није 
осудјиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уве-
рање надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице које не сме бити старије од 6 
месеци). Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврху избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрадјује Дом здравља 
Рековац. Оглас објавити у листу „Послови” на 
веб страници Министарства здравља Репу-
блике Србије, као и на интернет страници и 
огласној табли Дома здравља Рековац. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у листу „Послови” кандидати који 
се благовремено јаве на оглас са потпном кон-
курсном документацијом и који испуњавају 
услове огласа биће позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за доношење одлуке о пријему. Одлуку 
о избору кадидата донеће се најкасније у року 
од 30 дана од истека рока за подношење прија-
ва. Пријаве се подносе лично радним даном од 
7.00 до 14.00 часова у Правној служби Дома 
здравља Рековац, или путем поште на горена-
ведену адресу са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место доктор 
медицине”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве као и пријаве са неодговарајућом документа-
цијом неће бити разматране. Докази приложени 
уз пријаву биће враћени кандидтима који нису 
примљени у радни однос само на њихов захтев.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12

тел. 020/811-027

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: за доктора медицине VII/1 сте-
пен, завршен медицински факултет, положен 
стручни испит и лиценцу.

Доктор стоматологије
на одређено време у стоматолошкој 

здравственој заштити

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду кандидат треба да испуњава 
и следеће услове: VII/1 степен, завршен меди-
цински факултет, положен стручни испит и 
лиценцу.

Педијатријскa сестрa – техничар
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду кандидат треба да испуњава 
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следеће услове: IV степен стручне спреме, 
смер педијатријска сестра – техничар, положен 
стручни испит, лиценцу.

Спремачица
у техничкој служби

УСЛОВИ: Уз молбу кандидати треба да прило-
же следећу документацију, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној школи, уверење о 
положеном стручном испиту, решење о лицен-
ци за рад, извод из матичне књиге рођених – 
венчаних, извод са евиденције незапослених, 
биографију са адресом и телефоном. Молбе 
се предају Служби за опште и правне посло-
ве Дома здравља Тутин у року од 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве слати на адресу: 
Дом здравља Тутин – Тутин, Улица Богољуба 
Чукића 12, 36320 Тутин са назнаком „Оглас за 
пријем у радни однос”, или лично доставити у 
писарницу Дома здравља Тутин.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12

тел. 020/811-027

Доктор медицине
на одређено време, за рад  
у Центру за азил у Тутину

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: За доктора медицине VII/1 сте-
пен, завршен медицински факултет, положен 
стручни испит и лиценцу.

Медицинскa сестрa – техничар
на одређено време за рад  
у Центру за азил у Tутину

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду кандидат треба да испуњава 
следеће услове: IV степен стручне спреме, смер 
медицинска сестра – техничар, положен струч-
ни испит и лиценцу. Уз молбу кандидати треба 
да приложе следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи, уве-
рење о положеном стручном испиту, решење о 
лиценци за рад, извод из матичне књиге рође-
них – венчаних, извод са евиденције незапос-
лених, биографију са адресом и телефоном. 
Молбе се предају Служби за опште и правне 
послове Дома здравља Тутин у року од 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: 
Дом здравља Тутин – Тутин, Улица Богољуба 
Чукића бр 12, 36320 Тутин са назнаком „Оглас 
за пријем у радни однос”, или лично доставити 
у писарницу Дома здравља Тутин.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН” СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб.

Медицинска сестра – техничар 
општег смера
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: завршена средња медицинска 
школа – општи смер, положен стручни испит, 
лиценца за рад у струци или решење о упису 
у комору медицинских сестара и здравствених 
техничара. Као доказ о испуњености ових усло-
ва кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи 
– општи смер, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фото-

копију лиценце за рад у струци или оверену 
фотокопију решења о упису у именик коморе. 
Пријаве кандидата које не садрже тражену 
документацију сматраће се непотпуним и неће 
бити разматране. Рок за подношење пријава на 
оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, 
у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве које пристигну по истеку 
овог рока сматраће се неблаговременим и неће 
бити разматране. Контакт телефон 018/830-
927. Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама путем поште на адресу Специјална 
болница за плућне болести „Озрен” Сокобања 
насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену 
„Пријава на оглас за сестру – неодређено”, или 
лично у просторијама Болнице.

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ЗА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

И ЦРНА ТРАВА
16210 Власотинце

Димитрија Стојановића 14

Услед техничке грешке, графички није издвојен 
заједнички део за оба радна места. Заједнички 
део почиње од речи (и гласи): Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса код Националне службе за запошља-
вање. Пријаве се подносе на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговоре мене пријаве 
се неће разматрати. Кандидати који испуњавају 
услове конкурса могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних информација, које 
могу бити од важности за доношење одлуке о 
пријему.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

И ГОЛУБАЦ
12220 Велико Градиште, Сарајевска 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: општи услови: захтевани ниво квали-
фикације: висока стручна спрема (VII степен). 
Посебни услови: да је кандидат држављанин 
Републике Србије; да је стекао високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и одговарајући акадм-
ски односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педа-
гошких и андрагошких и социолошких наука, 
односно стручни назив дипломирани социјал-
ни радник; да има најмање 5 година радног 
искуства у струци; да поседује организационе 
способности; да није правноснажно осуђиван, 
нити се против њега води истрага за кривич-
на дела против живота и тела, против слобо-
да и права човека и грађанина, против права 
по основу рада, против части и угледа, про-
тив полне слободе, против брака и породи-
це, против службене дужности, као и против 
уставног уређења и безбедности Републике 
Србије. Кандидат је дужан да поднесе и про-
грам рада за мандатни период на који се име-
нује. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: 
пријаву својеручно потписану; фотокопија лич-
не карте, односно штампа података електрон-
ске личне карте; радну биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци од дана објављи-
вања огласа), оригинал или оверену фотоко-

пију дипломе о стеченом високом образовању, 
доказ о радном искуству у струци; лекарско 
уверење опште здравствене способности (не 
старије од шест месеци од дана објављивања 
конкурса), уверење да кандидат није осуђиван, 
уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак за кривична дела која га чини 
неподобним за обављање функције директо-
ра Центра, програм рада Центра за социјал-
ни рад општина Велико Градиште и Голубац 
за мандатни период. Сви докази прилажу се 
у оригиналу или у овереној фотокопији Рок за 
подношење пријава је 15 дана. Рок за подно-
шење пријава почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у листу Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”, огласној табли 
и интернет страници Центра за социјални рад 
општина Велико Градиште и Голубац. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова конкурса 
подносе се у затвореним ковертама. Пријаве 
слати на горе наведену адресу, са назнаком „За 
управни одбор – пријава на конкурс не отвара-
ти”. Контакт особа: Миомира Скочић 062/613-
305. Напомена: неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

АЛТЕРНАТИВНИ ЦЕНТАР 
ЗА ДЕВОЈКЕ

Крушевац, Балканска 49/4

Алтернативни центар за девојке је невладина 
организација, основана са циљем унапређења 
и заштите женских људских права, младих и 
маргинализованих група, са посебним фокусом 
на младе жене и девојке ради њиховог бољег 
положаја у друштву. Организација делује на 
подручју Расинског округа, целе Србије и реги-
онално. Посебно је активна и препозната по 
отворености и подршци коју усмерава према 
девојчицама и младим женама, али и другим 
феминистичким организацијама и локалним 
женским групама на свим нивоима.

Финансијско-административна 
координаторка

3 месеца пробног рада  
(уз могућност продужетка уговора) 

Опис посла: Финансијски послови: редовно 
одржавање и унапређење финансијских сис-
тема, евиденција и процедура организације; 
израда планова, буџета и извештаја у складу 
са захтевима донатора; води рачуна о усклађе-
ности финансијског пословања организације са 
важећим законским прописима и планираним 
буџет(има) организације; вођење дневника 
благајне и управљање благајном у складу са 
прописима о благајничком пословању; обра-
чун и исплата плата, накнада, пореза и допри-
носа за запослене у организацији у складу са 
законом, као и за сараднице/ке и уговараче, те 
добављаче у складу са процедурама и према 
испорученим производима и услугама; плаћање 
доспелих режијских и других рачуна; евиден-
тирање прихода и расхода у финансијски сис-
тем(е); документовање и ажурирање финан-
сијских евиденција. Административни послови: 
Кадровски послови (пријаве и одјаве радника, 
уговори о раду, ауторски уговори, описи посло-
ва за екстерно ангажована лица, евиденција 
радног времена, боловањаи сл.); подношење 
службене документације према захтевима 
надлежних државних тела/органа; адекватно 
вођење, ажурирање и архивирање документа-
ције организације као и база података; осигура-
ва несметано функционисање канцеларијиских 
послова организације; припрема и спроводи 
процесе набавки у складу са интерним процеду-
рама и буџетом(има); пружа логистичку подрш-
ку пројектним тимовима по потреби (асистира у 
процесима резервације смештаја, превоза и са 
рефундацијом путних трошкова).
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме и/или 
минимално двогодишње искуство на посло-
вима администрације и подручју финансија 
и рачуноводства; познавање законске регу-
лативе из подручја финансија и пословања; 
познавање пословне документације и основа 
пословне кореспонденције; дигитална писме-
ност, напредно познавање рада на рачунару, 
коришћење MS Office и других програма реле-
вантних за рад; добро познавање енглеског 
језика; познавање концепта људских права и 
основних феминистичких појмова; пожељно 
је да кандидаткиње имају пребивалиште на 
територији града крушевца. Пожељне вешти-
не и компетенције: способност самосталног и 
тимског рада, рада у стресним околностима, 
воља за усавршавањем; одговорно управљање 
информацијама; организованост, одговорност 
(самодисциплина у раду); ефикасност и фле-
ксибилност; способност проактивног реша-
вања потенцијалних проблема; мотивисаност 
и преданост раду. Ми нудимо: могућност стал-
ног радног односа, редовна исплата месечне 
зараде и свих других припадајућих доприно-
са; могућност професионалног усавршавања 
и напредовања; динамично и креативно радно 
окружење; загарантовано поштовање радних 
права. Заинтересоване кандидаткиње се могу 
пријавити на конкурс слањем мотивационог 
писма и биографије до петка, 20.јануара 2023. 
са назнаком „Пријава на конкурс”, на имејл 
адресу alternativniczd@gmail.com. Пријаве које 
буду пристигле након назначеног датума неће 
бити узете у обзир. Само кандидаткиње које 
уђу у ужи избор, биће позване на интервју. Рок 
за пријаве: 20. јануар 2023.

Индустрија и грађевинарство

EMKA FEINGUSS DOO
14242 Мионица, Топлички пут 11

тел. 014/3155-200

Радник у производњи
на одређено време до шест месеци

УСЛОВИ: I, II или III степен стручне спреме 
без обзира на образовни профил; поседовње 
возачке дозволе „Б” категорије. Приликом 
пријаве кандидати треба да доставе радну 
биографију. Рок за пријаву је 30 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати искључиво на 
горе наведену адресу или на e-mail адресу: 
jelena.citakovic@emka.rs.

HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA
22400 Рума, Потез Румска Петља 5

тел. 062/789-966
mail: als@healthcareeurope.rs

Шивач – радник у производњи
10 извршилаца

УСЛОВИ: Рад у сменама, обезбеђен пре-
воз, пробни рад 1 месец, радно искуство као 
шивач најмање 6 месеци, III и IV степена 
стручне спреме шивача и / или кројача. Сви 
заинтересовани кандидати се могу пријавити 
слањем пријаве за запослење на маил адресу:  
als@healthcareeurope.rs или телефонским путем 
на 062/789-966, лице за контакт је Александра 
Пејовић. Рок за пријављивање на оглас је до 
31.01.2023. године.
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СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО 
КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ

24400 Сента, Главни трг 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат, поред законом прописаних 
услова треба да испуњава и следеће услове: да 
има стечено високо образовање из уметничке 
области, односно њему одговарајуће струке 
стечене на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије – мастер, специјалистич-
ке академске студије) стручне области у окви-
ру образовно-уметничког поља уметности и то 
драмске и аудиовизуалне уметности, ликовне 
уметности, музичке или извођачке уметности, 
да има најмање 5 година радног искуства у 
позришту, да поседује организаторске способ-
ности, познавање српског и мађарског језика.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс је 15 дана од дана оглашавања кон-
курса. Конкурсна пријава за избор кандидата за 
директора треба да садржи: предлог Програма 
рада и развоја позоришта за период од четири 
године, оверену копију дипломе или уверење о 
стеченој стручној спреми, оверену копију рад-
не књижице или потврду послодавца, оверену 
копију сведочанства средње школе или инде-
кса факултета из којих се види да је кандидат 
током свог школовања на средњем или високом 
степену изучавао један од језика, који су наве-
дени у огласу као наставни предмет најмање 
две школске године, уверење да кандидат није 
правоснажно осуђиван, уверење, не старије 
од шест месеци, да се против кандидата не 
води истрага и да против њега није подигну-
та оптужница за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности, уверење о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне књи-
ге рођених. Пријаве са документима достави-
ти лично или послати на адресу установе, са 
назнаком: Сенћанско мађарско камерно позо-
риште Управни одбор, 24400 Сента, Главни трг 
2. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати и узимати у обзир.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „КОСТОЛАЦ”
12208 Костолац, Боже Димитријевића бб.

Домар
(под редним бројем 5), из сектора А, 

директор и општи послови

Опис посла: обавља прегледе објекта, врши 
контролу исправности инсталација, противпо-
жарних система, уређаја, опреме, апарата и 
средстава према плану одржавања; обавља 
механичарске / електричарске / водоинста-
латерске / браварске / столарске / лимарске 
/ молерске / аутомеханичарске и сл. послове, 
послове ложача, као и друге радове одржавања 
и поправки; припрема објекте, опрему и инста-
лације за рад; обавештава надлежне службе о 
уоченим неправилностима у објекту или већим 
кваровима на системима и инсталацијама; 
пушта опрему или постројења у оперативни рад 
и зауставља на крају оперативног рада или у 
случају поремећаја или квара; прати параметре 
рада и подешава опрему и постројење; рукује 
постројењима у котларници; води евиденцију о 
кваровима и извршеним поправкама.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Општи 
услови: да је кандидат пунолетан држављанин 
Републике Србије, да није правоснажно осуђи-

ван на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци, да се против кандидата не води 
кривични поступак. У изборном поступку про-
веравају се стручна оспособљеност, знања и 
вештине кандидата од стране конкурсне коми-
сије (интервју) и то: вештине, односно компе-
тенције кандидата вреднују се тако што се про-
веравају кроз симулацију типичног проблема 
који се јавља на радном месту, а који кандидат 
треба да реши, логичко размишљање, вешти-
на комуникације и способност за рад са људи-
ма. Пријава на конкурс подноси се на обрасцу 
пријаве на конкурс и може се преузети на сајту: 
https://ksckostolac.rs/ у одељку документи, и у 
просторијама Центра за културу „Костолац” из 
Костолца, или се може поднети у слободној 
форми, када је потребно да садржи податке 
о радном месту на које кандидат конкурише, 
датум објављивања конкурса и податке о кан-
дидату (име и презиме, адреса пребивалишта 
односно боравишта, контакт телефон канди-
дата, адреса електронске поште ако је канди-
дат поседује). Пријава на конкурс мора бити 
својеручно потписана од стране кандидата. Рок 
за подношење пријава је 10 дана од дана огла-
шавања конкурса у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање, на веб 
сајту Центра за културу „Костолац”, и огласној 
табли. Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Јелена Шаманц, 
организатор програма Центра за културу „Кос-
толац”, у просторијама установе Центра за 
културу „Костолац”, или телефоном: 012/402-
178, или путем имејла: czkkostolac@gmail.com. 
Пријава на јавни конкурс може се поднети 
путем поште или непосредно на горе наведену 
адресу, у затвореној коверти са назнаком „За 
конкурс за попуњавање радног места домар – 
не отварати”. Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од шест месеци; очитана лична кар-
та или фотокопија личне карте; диплома или 
уверење којом се потврђује стручна спрема; 
уверење од Министарства унутрашњих посло-
ва – полицијске управе да кандидат није пра-
воснажно осуђиван на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци, не старије од шест 
месеци. Напомена: документа о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење полицијске управе о 
неосуђиваности. Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 
и 95/2018 – аутентично тумачење) прописа-
но је, између осталог, да је орган дужан да по 
службеној дужности, у складу са законом, врши 
увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиден-
ција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 
3); да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће те податке прибавити сама. Ако 
странка у року не поднесе личне податке неоп-
ходне за одлучивање органа, захтев за покре-
тање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103. став 3). Наведене доказе кандидат, може 
да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикас-
нијег и бржег спровођења изборног поступка. 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се 
опредељује за једну од могућности – да орган 
прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. 
Наведену изјаву је могуће преузети на сајту: 
https://ksckostolac.rs/ у одељку документи и у 
просторијама Центра за културу „Костолац” из 
Костолца. Конкурсна комисија саставља списак 
кандидата који испуњавају услове за запос-
лење на радном месту и међу њима спроводи 
изборни поступак. Место, дан и време провере 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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стручне оспособљености, знања и вештина кан-
дидата у изборном поступку: Са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве и потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеном радном месту, обавиће се 
изборни поступак, провера назначених знања 
и вештина у просторијама Центра за културу 
„Костолац”, Боже Димитријевића бб., 12208 Кос-
толац, након истека рока за подношење прија-
ве на конкурс, о чему ће кандидати бити оба-
вештени телефонским путем на број телефона 
који су навели у пријави или писменим путем 
преко електронске поште наведене у пријави. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини или суду 
или од стране јавног бележника биће одбачене 
решењем конкурсне комисије, против кога се 
може изјавити приговор в.д. директору Центра 
за културу „Костолац” у року од 5 дана од дана 
пријема решења. Конкурсна комисија доно-
си одлуку о избору кандидата који ће најви-
ше одговарати захтевима радног места, након 
провера оспособљености, знања и вештина. 
Одлука о избору кандидата доставља се свим 
кандидатима који су учествовали у изборном 
поступку на адресу наведену у пријави на кон-
курс. Кандидат који је учествовао у изборном 
поступку има право да у року од осам дана од 
дана пријема одлуке о избору кандидата изја-
ви приговор в.д. директору ако сматра да иза-
брани кандидат не испуњава услове за запос-
лење на радном месту или да су се у изборном 
поступку десиле неправилности које би могле 
да утичу на законитост исхода. Трајање радног 
односа: За наведено радно место, радни однос 
се заснива на неодређено време. Овај оглас 
објављује се на званичној интернет страници, 
огласној табли, и у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „КОСТОЛАЦ”
12208 Костолац, Боже Димитријевића бб.

Продавац – билетар
под редним бројем 7, из сектора Б, 

Сектор за културу

Опис посла: обавља продају робе, производа, 
услуга, карата, организује и наплаћује термине 
за закуп просторија и др. (еквивалената), врши 
наплату и издаје рачун купцу; води прописану 
евиденцију о промету и попису робе; сравњује 
промет и врши предају дневног промета; прима 
рекламације и решава о једноставнијим обли-
цима рекламације, односно упућује реклама-
цију у даљу процедуру; евидентира захтеве за 
набавку робе. 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Општи 
услови за рад у Центру за културу „Косто-
лац” из Костолца: да је кандидат пунолетан 
држављанин Републике Србије, да није правос-
нажно осуђиван на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци, да се против канди-
дата не води кривични поступак. У изборном 
поступку проверавају се стручна оспособље-
ност, знања и вештине кандидата од стране 
Конкурсне комисије (интервју) и то: Вешти-
не, односно компетенције кандидата вреднују 
се тако што се проверавају кроз симулацију 
типичног проблема који се јавља на радном 
месту, а који кандидат треба да реши, логич-
ко размишљање, вештина комуникације и спо-
собност за рад са људима. Пријава на конкурс 
подноси се на обрасцу пријаве на конкурс и 
може се преузети на сајту: https://ksckostolac.
rs/ у одељку документи, и у просторијама Цен-
тра за културу „Костолац” из Костолца, или 
се може поднети у слободној форми, када је 

потребно да садржи податке о радном месту на 
које кандидат конкурише, датум објављивања 
конкурса и податке о кандидату (име и прези-
ме, адреса пребивалишта односно боравишта, 
контакт телефон кандидата, адреса електрон-
ске поште ако је кандидат поседује). Пријава 
на конкурс мора бити својеручно потписана од 
стране кандидата. Рок за подношење пријава је 
10 дана од дана оглашавања конкурса у пери-
одичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање, на веб сајту Центра за кул-
туру „Костолац”, и огласној табли. Лице које 
је задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Јелена Шаманц, организатор про-
грама Центра за културу „Костолац”, у просто-
ријама установе Центра за културу „Костолац”, 
или телефоном: 012/402-178, или путем мејла: 
czkkostolac@gmail.com. Пријава на јавни кон-
курс може се поднети путем поште или непо-
средно на горе наведену адресу, у затвореној 
коверти са назнаком: „За конкурс за попуња-
вање радног места продавац – билетар – не 
отварати”. Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од шест месеци; очитана лична кар-
та или фотокопија личне карте; диплома или 
уверење којом се потврђује стручна спрема; 
уверење од Министарства унутрашњих посло-
ва – полицијске управе да кандидат није пра-
воснажно осуђиван на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци, не старије од шест 
месеци; Напомена: документа о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење полицијске управе о 
неосуђиваности. Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 
и 95/2018 – аутентично тумачење) прописа-
но је, између осталог, да је орган дужан да по 
службеној дужности, у складу са законом, врши 
увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиден-
ција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 
3); да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће те податке прибавити сама. Ако 
странка у року не поднесе личне податке неоп-
ходне за одлучивање органа, захтев за покре-
тање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3). Наведене доказе кандидат, може 
да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикас-
нијег и бржег спровођења изборног поступка. 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се 
опредељује за једну од могућности – да орган 
прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. 
Наведену изјаву је могуће преузети на сајту: 
https://ksckostolac.rs/ у одељку документи и у 
просторијама Центра за културу „Костолац” из 
Костолца. Конкурсна комисија саставља списак 
кандидата који испуњавају услове за запослење 
на радном месту и међу њима спроводи избор-
ни поступак. Место, дан и време провере струч-
не оспособљености, знања и вештина кандида-
та у изборном поступку: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве 
и потпуне и уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који испуњавају услове за рад на 
оглашеном радном месту, обавиће се изборни 
поступак, провера назначених знања и вештина 
у просторијама Центра за културу „Костолац”, у 
Боже Димитријевића бб., 12208 Костолац, након 
истека рока за подношење пријаве на конкурс, 
о чему ће кандидати бити обавештени телефон-
ским путем на број телефона који су навели у 
пријави или писменим путем преко електрон-
ске поште наведене у пријави. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 

тражени докази у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини или суду или од стране 
јавног бележника биће одбачене решењем кон-
курсне комисије, против кога се може изјави-
ти приговор в.д. директору Центра за културу 
„Костолац” у року од 5 дана од дана пријема 
решења. Конкурсна комисија доноси одлуку о 
избору кандидата који ће највише одговарати 
захтевима радног места, након провера оспо-
собљености, знања и вештина. Одлука о избору 
кандидата доставља се свим кандидатима који 
су учествовали у изборном поступку на адресу 
наведену у пријави на конкурс. Кандидат који је 
учествовао у изборном поступку има право да 
у року од осам дана од дана пријема одлуке о 
избору кандидата изјави приговор в.д. директо-
ру ако сматра да изабрани кандидат не испуња-
ва услове за запослење на радном месту или да 
су се у изборном поступку десиле неправилно-
сти које би могле да утичу на законитост исхо-
да. Трајање радног односа: за наведено радно 
место, радни однос се заснива на неодређено 
време. Овај оглас објављује се на званичној 
интернет страници, огласној табли, и у пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „КОСТОЛАЦ” 
12208 Костолац, Боже Димитријевића бб.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

(под редним бројем 4), из сектора А, 
директор и општи послови

Опис посла: врши пријем, контролу, груписање 
и књижење улазне и излазне документације и 
даје налог за финансијско задуживање; врши 
усаглашавање са главном књигом свих конта за 
обрачун зарада, накнада зарада и друга при-
мања; врши обрачун зарада и осталих исплата; 
издаје потврде о висини зарада; врши факту-
рисање услуга; води књигу излазних фактура и 
других евиденција; води прописане електрон-
ске евиденције и обавља електронска плаћања; 
контролише евидентирање пословних промена 
у пословним књигама и евиденцијама; прати 
и усаглашава стање књига основних средста-
ва и главне књиге; прати измиривање порес-
ких обавеза; учествује у изради обрачуна 
пореза на додату вредност; израђује месечне 
извештаје из делокруга свог рада и одгово-
ран је за њихову тачност; ажурира податке у 
одговарајућим базама; пружа подршку у изра-
ди финансијских извештаја (периодичних и 
годишњих) и годишњег извештаја о пословању; 
врши рачунску и логичку контролу месечних 
извештаја, обрађује податке и израђује статис-
тичке табеле. 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економ-
ских наука. Општи услови за рад у Центру за 
културу „Костолац” из Костолца: да је канди-
дат пунолетан држављанин Републике Србије, 
да није правоснажно осуђиван на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци, да се 
против кандидата не води кривични посту-
пак. Познавање рада на рачунару. У изборном 
поступку проверавају се стручна оспособље-
ност, знања и вештине кандидата од стране 
Конкурсне комисије (интервју) и то: вешти-
не, односно компетенције кандидата вреднују 
се тако што се проверавају кроз симулацију 
типичног проблема који се јавља на радном 
месту, а који кандидат треба да реши, логичко 
размишљање, вештина комуникације и способ-
ност за рад са људима. Пријава на конкурс под-
носи се на обрасцу пријаве на конкурс и може 
се преузети на сајту: https: //ksckostolac.rs/ у 
одељку документи, и у просторијама Центра за 
културу „Костолац” из Костолца, или се може 
поднети у слободној форми, када је потребно 
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да садржи податке о радном месту на које кан-
дидат конкурише, датум објављивања конкурса 
и податке о кандидату (име и презиме, адре-
са пребивалишта односно боравишта, контакт 
телефон кандидата, адреса електронске поште 
ако је кандидат поседује). Пријава на конкурс 
мора бити својеручно потписана од стране кан-
дидата. Рок за подношење пријава је 10 дана 
од дана оглашавања конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање, на веб сајту Центра за културу „Кос-
толац”, и огласној табли. Лице које је задуже-
но за давање обавештења о јавном конкурсу: 
Јелена Шаманц, организатор програма Центра 
за културу „Костолац”, у просторијама установе 
Центра за културу „Костолац”, или телефоном: 
012/402-178, или путем мејла: czkkostolac@
gmail.com Пријава на јавни конкурс може се 
поднети путем поште или непосредно на горе 
наведену адресу, у затвореној коверти са наз-
наком „За конкурс за попуњавање радног мес-
та Референт за финансијско-рачуноводствене 
послове”, „Не отварати”. Докази који се при-
лажу уз пријаву на конкурс: извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од шест месеци; очи-
тана лична карта или фотокопија личне кар-
те; диплома или уверење којом се потврђује 
стручна спрема; уверење од Министарства 
унутрашњих послова – полицијске управе да 
кандидат није правоснажно осуђиван на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци, 
не старије од шест месеци. Напомена: доку-
мента о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
полицијске управе о неосуђиваности. Законом 
о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично 
тумачење) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање о којима се 
води службена евиденција, да их прибавља и 
обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама. Ако странка у року 
не поднесе личне податке неопходне за одлу-
чивање органа, захтев за покретање поступка 
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). 
Наведене доказе кандидат, може да достави уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка. Потребно је да 
кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од могућности – да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандидат учинити сам. Наведе-
ну изјаву је могуће преузети на сајту: https://
ksckostolac.rs/ у одељку документи и у просто-
ријама Центра за културу „Костолац” из Кос-
толца. Конкурсна комисија саставља списак 
кандидата који испуњавају услове за запос-
лење на радном месту и међу њима спроводи 
изборни поступак. Место, дан и време прове-
ре стручне оспособљености, знања и вештина 
кандидата у изборном поступку: са кандидати-
ма чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају усло-
ве за рад на оглашеном радном месту, оба-
виће се изборни поступак, провера назначених 
знања и вештина у просторијама Центра за 
културу „Костолац”, Боже Димитријевића бб., 
12208 Костолац, након истека рока за подно-
шење пријаве на конкурс, о чему ће кандидати 
бити обавештени телефонским путем на број 
телефона који су навели у пријави или писме-
ним путем преко електронске поште наведе-
не у пријави. Неблаговремене, недопуштене, 

неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви тражени докази у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини 
или суду или од стране јавног бележника биће 
одбачене решењем конкурсне комисије, против 
кога се може изјавити приговор в.д. директору 
Центра за културу „Костолац” у року од 5 дана 
од дана пријема решења. Конкурсна комисија 
доноси одлуку о избору кандидата који ће нај-
више одговарати захтевима радног места, након 
провера оспособљености, знања и вештина. 
Одлука о избору кандидата доставља се свим 
кандидатима који су учествовали у изборном 
поступку на адресу наведену у пријави на кон-
курс. Кандидат који је учествовао у изборном 
поступку има право да у року од осам дана од 
дана пријема одлуке о избору кандидата изјави 
приговор в.д. директору ако сматра да изабрани 
кандидат не испуњава услове за запослење на 
радном месту или да су се у изборном поступку 
десиле неправилности које би могле да утичу на 
законитост исхода. Трајање радног односа: За 
наведено радно место, радни однос се заснива 
на неодређено време. Овај оглас објављује се 
на званичној интернет страници, огласној таб-
ли, и у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ДРАИНАЦ
18420 Блаце, Краља Петра Првог 70

тел. 027/371-709

Организатор културних активности
2 извршиоца

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на сту-
дијама (основне академске / специјалистич-
ке струковне студије) у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 7. октобра 2017. годи-
не, на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године до 
7. октобра 2017. године, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, најмање једна година 
радног искуства, знање рада на рачунару; да 
је пунолетан држављанин Републике Србије; да 
има прописано образовање; да испуњава оста-
ле услове прописане законом, другим прописи-
ма и актом о систематизацији радних места; да 
није правоснажно осуђиван на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву 
на јавни конкурс: потписана пријава са био-
графијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству (не старија од 6 месе-
ци); оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или ове-
рена фотокопија уверења да кандидат није 
правноснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци (не старији од 
6 месеци);оригинал или оверена фотокопија 
дипломе или уверења којом се потврђује струч-
на спрема. Садржина пријаве на конкурс: Име 
и презиме кандидата; датум и место рођења, 
адреса становања, контакт телефон, крат-
ка биографија, подаци о образовању, врсти 
и дужини радног искуста са кратким описом 
послова на којима је кандидат радио. Пријава 
на конкурс мора бити својеручно потписана. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања на горе наведену адресу са наз-
наком: Пријава на јавни конкурс. Непотпуна, 
неразумњива и неблаговремено достављена 
пријава, као и пријава уз коју нису приложе-
ни сви тражени докази у оригиналу или фото-
копији овереној код надлежног органа неће се 
узети у разматрање.

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
„ХЕРТЕЛЕНДИ – БАЈИЋ”

Бочар

Допуна огласа услед техничке грешке

Оглас објављен у публикацији „Послови” дана 
28.12.2022. године, допуњује се тако што се 
додаје: 

III Место рада: Бочар, Просветна 6.

IV Рок за подношење пријаве: Рок за под-
ношење пријаве је до 19.01.2023. године.

V Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Валентина Влашкалин – председник 
Конкурсне комисије за спровођење јавног кон-
курса за попуњавање радних места у Креатив-
ном центру „Хертеленди – Бајић” Бочар, теле-
фон 023/772-321.

VI Адреса на коју се подносе пријаве: 
Општинска управа општине Нови Бечеј – За јав-
ни конкурс за попуњавање радних места у Кре-
ативном центру „Хертеленди – Бајић” Бочар; 
23272 Нови Бечеј; Жарка Зрењанина 8.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: 
– уверење о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
– диплома о стручној спреми;
– доказ о годинама радног искуства у струци 
(уколико је услов за одређено радно место);
– доказ о положеном стручни испит за служ-
беника за јавне набавке (уколико је услов за 
одређено радно место);
– уверење да кандидат није правноснажно 
осуђивано на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци;
– фотокопија сведочанства о завршеној 
средњој школи са наведеним страним језиком, 
односно оверена фотокопија дипломе (потврде 
или уверења о знању страног језика, уколико је 
знање страног језика услов за одређено радно 
место);
– очитана или копирана лична карта.
– очитана возачка дозвола Б категорије (уколи-
ко је услов за одређено радно место);
– доказ о положеном стручни испит за обав- 
љање послова безбедности и здравља на 
раду, у складу са законом (уколико је услов за 
одређено радно место);
Сви докази прилажу се у оригиналу или овере-
ној фотокопији осим личне карте.

VIII Дан и време када ће се обавити про-
вера стручне оспособљености, знања и 
вештине кандидата: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене и уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове 
за рад на оглашеним радним местима, прове-
ра стручних оспособљености, знања и вештина 
које се вреднују у изборном поступку наведе-
них у тексту јавног конкурса, биће споведене 
у просторијама Креативног центра „Хертелен-
ди – Бајић” Бочар, у Бочару, ул. Просветна 6,  
с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на контакте које наведу у 
својим пријавама.

Напомене: Неблаговремене или непотпуне 
пријаве кандидата односно пријаве кандидата 
уз које нису приложили све потребне доказе у 
оригиналу или овереној фотокопији од надлеж-
ног органа, Конкурсна комисија одбациће 
решењем.

Овим путем се извињавамо оглашивачу и кан-
дидатима.
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако:

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену спо-

собност 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено 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 при-
ликом 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.

Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20

тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу  
научну област Општа психологија

(предност имају кандидати  
чије је тежиште истраживања  

Социјална психологија)

Редовни професор за ужу научну 
област Општа психологија

са 50% радног времена (предност 
имају кандидати чије је тежиште 

истраживања Клиничка психологија)

Редовни професор за ужу научну 
област Италијански језик

Ванредни професор за ужу научну 
област Класичне науке

на одређено време од 5 година 
(предност имају кандидати чије је 

тежиште истраживања  
Латинска лингвистика)

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа савремена историја

са 30% радног времена,  
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Историја српског народа 
у средњем веку са историјском 

географијом и старословенским 
језиком

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Етнологија – антропологија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Археологија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Историја ликовних уметности и 

архитектуре
са 50% радног времена, на одређено 

време од 5 година (предност 
имају кандидати чије је тежиште 

истраживања Историја српске уметности 
и визуелне културе 19. века)

Доцент за ужу научну област 
Андрагогија

са 40% радног времена,  
на одређено време од 5 година

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Археологија

са 90% радног времена,  
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
степен доктора наука из уже научне области 
за коју се бира, способност за наставни рад. 
Поред општих услова кандидати треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредба-
ма Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. 
закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 
– аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – 
др. закон) и Статута Универзитета у Београду 
Филозофског факултета (бр. 1/26-2 од дана 
23.11.2018. године). Пријава на конкурс оба-
везно садржи податке о радном месту на које 
кандидат конкурише (научна област, тежиште 
истраживања), датуму објаве конкурса и подат-
ке о кандидату (име и презиме, адреса преби-
валишта односно боравишта – уколико се адре-
са разликује од оне из личне карте навести 
адресу на којој кандидат физички живи, кон-
такт телефон, адреса електронске поште) као 
и листу прилога који се уз пријаву достављају. 
Прилози који се достављају уз пријаву на кон-
курс: биографија са неопходним подацима за 
писање извештаја; списак објављених радова 
(библиографија); примерак објављених радо-
ва (научних монографија, зборника радова, 
уџбеника, итд...); оверене копије диплома или 
уверења (уколико диплома још није издата), 
а за дипломе на страном језику – оверен пре-
вод дипломе; очитана лична карта; изјава о 
изворности (прилаже се само за радно место 
редовног, ванредног професора и доцента и 
налази се на сајту Факултета у делу: о запос-
ленима – одлуке, упутства, обрасци – избор у 
звање – изјава о изворности); кандидати који 
аплицирају за радно место, а још увек раде на 
некој установи образовног карактера или су 
радили, прилажу потврду да им није изречена 
мера јавне осуде за повреду Кодекса профе-
сионалне етике на тој установи (односи се на 
запослене ван Филозофског факултета); канди-
дати који аплицирају на радна места асистент 
и сарадник у настави прилажу извод из каз-
нене евиденције о чињеницама да нису прав-
носнажном пресудом осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи. Пријаве кандидата са прило-
зима доставити Архиви Факултета на наведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Лице задужено за пружање инфор-
мација о конкурсу: стручнотехничка сарадни-
ца за радне односе Зора Јовановић, телефон: 
011/3206-104.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА БИРЧАНИН”

11185 Београд, Браће Крњешевац 2

Стручни сарадник – логопед
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Правилник о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021). Кандидат треба: да има 
одговарајуће образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. 

Спремачица
са 50% радног времена,  

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: први степен стручне спреме, основна 
школа, рад на пословима чистачице у устано-
вама образовања од минимум 1 године (доказ о 
раду, је потврда установе). 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: краћу биографију са форму-
ларом за конкурисање http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, уко-
лико је стечена стручна спрема по програму 
до 10.9.2005, оверено уверење о изједнача-
вању дипломе са мастером; оверено уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених, 
оверено, уверење о неосуђиваности не старије 
од 6 месеци, оверену потврду да кандидат није 
под истрагом не старије од 6 месеци; потвр-
ду о радном стажу на пословима спремачице, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о не 
постојању дискриминаторног понашања. Посту-
пак спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати су дужни да и потребну 
документацију, оригинал или оверене фотоко-
пије, заједно са пријавним формуларом доставе 
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на адресу: Основна школа „Илија Бирчанин”, 
11185 Земун Поље, Браће Крњешевац 2, лич-
но или путем поште, са назнаком „За конкурсну 
комисију”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у обзир као ни документа-
ција предата електронским путем. Ближа оба-
вештења се могу добити у секретаријату школе 
на телефон: 011/3753-813.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА 

АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12

Наставник у наставном звању  
доцент из уже научне области 

Пословна економија и менаџмент

УСЛОВИ: су утврђени Законом о високом обра-
зовању, Статутом и Правилником о избору у 
звања Универзитета Унион и Статутом Београд-
ске банкарске академије. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, оверене 
копије диплома о претходно стеченим звањима, 
уверење о неосуђиваности и списак објавље-
них радова. Пријаву и тражену документацију 
доставити у физичком и електронском облику у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
на наведену адресу Факултета, кабинет 209/II и 
на e-mail: office@bba.edu.rs. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73

1. Сарадник у настави  
за ужу научну област  

Теоријска и физичка геодезија
на одређено време од годину дана

2. Асистент – студент докторских 
студија за ужу научну област 

бетонске конструкције
на одређено време од три године

3. Ванредни професор за ужу научну 
област Грађевински материјали, 

технологија бетона и испитивање 
конструкција

на одређено време од пет година

4. Ванредни професор за ужу  
научну област Геодетски премер

на одређено време од пет година

Општи услови 1: 6 (6.1, 6.2) ниво НОКС-а: 
студент мастер академских или специјалистич-
ких академских студија, и да испуњава остале 
услове у складу са чланом 83. Закона о високом 
образовању.

Општи услови 2: 7.1 ниво НОКС-а: студент 
докторских студија и да испуњава остале усло-
ве у складу са чланом 84 Закона о високом 
образовању. 

Општи услови 3, 4: 8. ниво НОКС-а.

Остали услови: кандидати конкуришу, поред 
општих услова, треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020-3 
– др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 
67/2021, и 67/2021 – др. закон), Статута Уни-

верзитета у Београду и Статута Грађевинског 
факултета Универзитета у Београду, као и дру-
гих општих аката Универзитета и Факултета. 

ОСТАЛО: уз пријаву доставити биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену копију 
диплома, а уз пријаву за звање наставника и 
списак научних радова. Кандидати који конку-
ришу за место сарадника у настави обавезно 
достављају и потврду да су студенти мастер 
академских или специјалистичких студија, а 
који конкуришу за место асистента обавезно 
достављају и потврду да су студенти доктор-
ских студија. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања кoнкурса. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се 
узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12
тел. 011/7158-151

Ванредни професор за ужу  
научну област  

Квантна и математичка физика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира, и остали услови 
предвиђени Статутом Физичког факултета и 
Правилником о ближим условима за избор у 
звања наставника и сарадника Физичког факул-
тета, а у складу са Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 
27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закон, 
11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021 – др. закон), Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду 
(2022.) и Статутом Универзитета у Београду. 
Непостојање сметњи из члана 72 став 4. Закона 
о високом образовању „Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19 и 6/20 
– др. закон, 11/2021 – аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон).

ОСТАЛО: пријава треба да садржи: биогра-
фију, оверену копију дипломе, опис досадашње 
наставне активности, опис досадашње научне 
активности, преглед научних резултата, спи-
сак наставних и научних публикација, списак 
цитата, најважније публикације, и својеручно 
потписану изјаву о изворности, која је дос-
тупна на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/Fakulte/
UvidJavnosti.html Пријаву је потребно доставити 
у штампаној и едитабилној електронској форми 
(теx или доц формат) у складу са темплејтом, 
који се налази на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/
Fakultet/UvidJavnosti.html Пријаву са доказима о 
испуњености услова конкурса, доставити Дека-
нату Физичког факултета, Београд, Студентски 
трг 12-16 (3. спрат соба 652) у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”

11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/2836-610

Наставник српског језика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), и то: 1. да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подно-
се се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 пре закључења уговора 
о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар који се налази на сајту 
Министарства просвете и кратку биографију, 
доставити следеће доказе: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању (оригинал или ове-
рена копија не старија од шест месеци); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
копија не старија од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија не старија од шест месеци); уверење о 
неосуђиваности (оригинал или оверена копија 
не старија од шест месеци); доказ о знању срп-
ског језика (односи се на кандидате који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском 
језику). Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима доставља кандидат изабран по конкурсу 
пре закључења уговора о раду. Подаци који се 
прикупљају од кандидата биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, 
број 87/18). Пријаве са документима којима се 
доказује испуњеност услова конкурса доставити 
на адресу школе, у затвореној коверти, са наз-
наком „За конкурс”, лично или поштом препо-
ручено, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Ближе инфор-
мације могу се добити у секретаријату школе 
лично или позивом на телефон: 011/2836-621.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320, 3636-321

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Анатомија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII 
степен стручне спреме, општи и посебни усло-
ви предвиђени Законом о високом образовању 
и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Анатомија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII 
степен стручне спреме, општи и посебни услови 
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предвиђени Законом о високом образовању 
и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање  
асистента за ужу научну област 

Медицинска физиологија
на одређено време  

од 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII 
степен стручне спреме, општи и посебни усло-
ви предвиђени Законом о високом образовању 
и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање  
асистента за ужу научну област 

Медицинска и клиничка  
биохемија

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII 
степен стручне спреме, општи и посебни усло-
ви предвиђени Законом о високом образовању 
и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање  
асистента за ужу научну област 

Патологија
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII 
степен стручне спреме, општи и посебни усло-
ви предвиђени Законом о високом образовању 
и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду.

Посебан услов: кандидати који конкуришу за 
клиничке наставне предмете подносе доказ 
о радном односу на Клиници која је наставна 
база Медицинског факултета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуња-
вању услова конкурса (у складу са Правилни-
ком о условима, начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
и сарадника Медицинског факултета Универзи-
тета у Београду) подносе се Писарници Меди-
цинског факултета, у Др Суботића 8 у року од 
15 дана од објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320, 3636-321

Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Микробиологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII 
степен стручне спреме, општи и посебни усло-
ви предвиђени Законом о високом образовању 
и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање  
асистента за ужу научну област 

Патолошка физиологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII 
степен стручне спреме, општи и посебни усло-
ви предвиђени Законом о високом образовању 
и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање  
асистента за ужу научну област 

Хигијена са медицинском екологијом
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
VII степен стручне спреме, општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању и Правилником о условима, начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду. Посебан 
услов: кандидати који конкуришу за клинич-
ке наставне предмете подносе доказ о радном 
односу на Клиници која је наставна база Меди-
цинског факултета у Београду.

ОСТАЛО: пријаве са документацијом о испуња-
вању услова конкурса (у складу са Правилни-
ком о условима, начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника и 
сарадника Медицинског факултета Универзите-
та у Београду) подносе се Писарници Медицин-
ског факултета, у Др Суботића 8 у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Ђушина 7

Доцент или ванредни професор  
за ужу научну област Основе хемије

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат из научне области којој припада ужа науч-
на област. Остали услови утврђени одредбама 
члана 74 став 8 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. зако-
ни, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021 – др. закон) и одредбама члана 1, 6 
и 24 Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзи-
тета у Београду”, број 200/2017 и 210/2019) 
у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Радни однос заснива 
се на одређено време од пет година.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, 
списак стручних радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, доказ о учешћу на 
међународном или домаћем научном скупу, 
доказ о објављеном уџбенику или моногра-
фији, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству). доставити на адресу: 
Рударско-геолошки факултет, Ђушина број 7, 
11000 Београд, соба 107 у року од 15 дана од 
дана објавиљивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ГИМНАЗИЈА „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ”
11090 Београд, Гочка 40

Директор
мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чланом 122, чланом 123 став 14 и став 15, чла-
ном 140 став 1 и 2 и чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања(„Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/21): да поседује 
одговарајуће високо образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона за наставника гимназије при-
родно-математичког смера, друштвено-језич-
ког смера и смера за ученике са посебним 
способностима за рачунарство и информати-
ку, за педагога и психолога; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење издато 
од стране медицине рада кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду и да није ста-
рије од 6 месеци); да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; доказ да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад; да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да је савладао обуку и има положен 
испит за директора школе (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 дозволу за рад 
(лиценцу за наставника или стручног сарадни-
ка). Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
достави: оверену копију дипломе о стеченом 
високом образовању у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(ако кандидат има стечено образовање на сту-
дијама другог степена потребно је да доста-
ви диплому са основних студија и диплому са 
мастер студија); оверену копију документа о 
положеном испиту за дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручних сарадника (лиценцу); 
оверену копију или оригинал извода из матич-
не књиге рођених; оверену копију или ориги-
нал уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци); потврду/ уверење о радном искуству 
(у оригиналу); доказ о познавању језика уко-
лико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику (оверен копија дипломе о 
завршеном средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оверена копија 
потврде или уверења о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе); оверена копија доказа о 
резултату стручно-педагошког надзора о раду 
кандидата (извештај просветног саветника) 
ако га кандидат има; оверена копија доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (за лице 
које је претходно обављало дужност директо-
ра и ако је обављен надзор); оверена копија 
или оригинал уверења МУП-а да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици,  

Посао се не чека, 
посао се тражи
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одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); оверена копија 
или оригинал уверења да се код основног суда 
и вишег суда не води кривични поступак и да 
није донета правноснажна пресуда и да се пред 
основним јавним тужилаштвом и вишим јавним 
тужилаштвом не води истрага и не спроводе 
истражне радње за кривична дела за која је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци); Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, не старије од 6 месеци (кандидат 
доставља приликом закључења уговора); био-
графију са кратким прегледом кретања у служ-
би и подацима о кандидату (обавезно адреса 
становања и мејл адреса због комуникације са 
кандидатом) и програм рада директора школе. 
Напомена: документација без доказа о поло-
женом испиту за директора сматраће се пот-
пуном, а изабрани кандидат биће дужан да у 
законском року положи наведени испит у скла-
ду са чланом 122. Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за подношење 
пријава на конкурс за избор директора Школе 
износи 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Ако последњи дан рока пада у недељу или на 
дан државног празника, или у други нерадни 
дан, рок истиче истеком првог наредног рад-
ног дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране, као ни фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлеж-
ног органа и не старије од 6 месеци. Пријаве 
са наведеном документацијом се не враћају 
и задржавају се у архиви школе. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса који 
немају трајни карактер не могу бити старије од 
6 месеци. Пријављени кандидати писмено ће 
бити обавештени о избору директора у складу 
са законом. Пријаве са доказима о испуњавању 
свих услова тражених конкурсом слати у затво-
реном коверту препорученом поштом, са наз-
наком „ Пријава на конкурс за директора”, на 
адресу Гимназија „Патријарх Павле” у Београду, 
Гочка 40, 11090 Раковица, Београд или донети 
лично на адресу школе, радним данима од 8.00 
до 14.00 часова. 

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу  
научну област Фармакокинетика  

и клиничка фармација
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Социјална фармација и 

фармацеутска пракса
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 

8 (осам), односно које има најмање 3 (три) 
године педагошког искуства на високошколској 
установи, има научни назив доктора наука из 
научне области за коју се бира, научне, односно 
стручне радове објављене у научним часописи-
ма или зборницима са рецензијама и способ-
ност 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, сту-
дију, патент, оригинални метод и сл.), односно 
руковођење или учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник или монографију, практи-
кум или збирку задатака за ужу научну област 
за коју се бира и више радова саопштених на 
међународним или домаћим научним скупови-
ма. Завршен Фармацеутски факултет. Канди-
дати уз пријаву на конкурс треба да приложе: 
диплому о завршеним претходним степенима 
студија и стеченом научном називу доктора 
наука из одговарајуће научне области (фотоко-
пије); биографију; списак радова; радове; уџбе-
ник/монографију/практикум/збирку задатака/
оригинално стручно остварење; извод из мати-
чне књиге рођених (фотокопија) и уверење о 
држављанству (фотокопија).

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Токсикологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Лице које је стекло научни назив док-
тор наука и показује смисао за наставни рад; 
завршен фармацеутски факултет. Кандидати уз 
пријаву на конкурс треба да приложе: диплому 
о завршеним претходним степенима студија са 
просечном оценом и стеченом научном називу 
доктора наука (оверене фотокопије), биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених (фото-
копија), уверење о држављанству не старије од 
шест месеци (фотокопија), потврду МУП-а да 
кандидат није кажњаван и уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, нити да је покренута истрага. 
Услови за избор у звање су прописани Законом 
о високом образовању и Статутом Фармацеут-
ског факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Фармацеутска физиологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Лице које је студент докторских ака-
демских студија који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно магистар наука коме 
је прихваћена тема докторске дисертације и 
показује смисао за наставни рад; завршен 
медицински факултет. Кандидати уз пријаву 
на конкурс треба да приложе: диплому о завр-
шеним претходним степенима студија (оверене 
фотокопије), биографију, уверење о похађању 
докторских академских студија, доказ да је при-
хваћена тема докторске дисертације (уколико 
је магистар наука), извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија) и уверење о држављан-
ству не старије од шест месеци (фотокопија), 
потврду МУП-а да кандидат није кажњаван и 
уверење надлежног суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак, нити да 
је покренута истрага. Услови за избор у звање 
су прописани Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Београду и Статутом 
Фармацеутског факултета.

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КУЋА ВЕВЕРИЦА”

11000 Београд, Макаријева 1А
тел. 064/0022-990

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; без обзира 
на радно искуство.

Медицинска сестра – васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицин-
ско-педагошка сестра; знање рада на рачуна-
ру; знање енглеског језика – почетни ниво; без 
обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати се могу 
јавити на контакт телефон 064/0022-990, кон-
такт особа је Биљана Лемаић; слање прија-
ва на e-mail: vrtickucaveverica@gmail.com до 
01.02.2023. године

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СУНЦЕ”

11000 Београд, Булевар ослобођења 401б

Васпитач

УСЛОВИ: Васпитач VII степен стручне спреме; 
пожељно поседовање лиценце за наставника, 
васпитача и стручног сарадника; без обзира 
на радно искуство. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на контакт телефон 011/2013-
743, 011/3674-086. За одабране кандидате биће 
организовано психолошко тестирање. Конкурс 
остаје отворен до попуне радног места.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165

тел. 011/309-2999

Оглас објављен 19.01.2022. године, у публика-
цији „Послови”, поништава се за избор у звање 
једног наставника у звању доцента за ужу 
научну област Медијске студије, новинарство и 
медијско право.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАЈИНЦИ”
11000 Београд, Илије Петровића 12

тел. 011/3941-826

Наставник енглеског језика
са 52,22% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос место може да буде 
примљено лице по општим и посебним услови-
ма за заснивање радног односа у школи који су 
прописани Законом о основама система образо-
вања и васпитања, Уредбом о каталогу радних 
места у јавним службама и другим организа-
цијама у јавном сектору и Правилником о орга-
низацији рада и систематизацији радних места 
Основне школе „Јајинци”, и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021) и у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника за рад у основној школи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 
и 10/2016, 2/2017 и 3/2017), 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
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од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, да није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство РС, 5) зна језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад. Кандидати који 
су заинтересовани за наведено радно место 
попуњавају пријемни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Уз пријемни формулар са 
биографијом (са званичне интернет странице 
Министарства просвете Републике Србије-https: 
//www.mpn.gov.rs/запосљавање-у-просвети/) 
кандидат је потребно да достави школи: ове-
рену фотокопију дипломе одговарајућег сте-
пена и врсте стручне спреме; уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
– оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рија од 6 месеци; уверење да кандидат нема 
утврђено дискриминаторно понашање – ори-
гинал или оверена фотокопија не старије од 6 
месеци; уверење о држављанству – оригинал 
или оверена фотокопија не старија од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених издат на 
прописаном обрасцу са холограмом – ориги-
нал или оверена фотокопија; уколико диплома 
није издата на српском језику, потврду да зна 
српски језик, за лица која нису стекла образо-
вање на српском језику – доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, односно доказ 
о положеном испиту из српског језика са мето-
диком по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима који 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима – 
лекарско уверење, прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Сва документа се прилажу у 
оригиналу или као оверене фотокопије. Неће 
се разматрати пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који 
се траже конкурсом као и оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу врсте и степена 
стручне спреме предвиђене прописани Законом 
о основама система образовања и васпитања, 
Уредбом о каталогу радних места у јавним 
службама и другим организацијама у јавном 
сектору и Правилника о организацији рада и 
систематизацији радних места Основне школе 
„Јајинци”. Пријавни формулар, биографија, кон-
курсом тражене доказе о испуњавању услова 
доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на горе наведену адресу са наз-
наком „За конкурс за радни однос Наставник 
енглеског језика са непуним радним временом 
52,22% на неодређено време”. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, телефон школе 011/3941-826.

БОР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
МАЈДАНПЕК

19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-408

Наставник информатике и 
рачунарства

са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са вршења 

функције директора, замена преко  
60 дана, до његовог повратка

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 и чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/20 и 129/21) и то: 1) да имају одго-
варајуће образовање, у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21) и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
број 4/2022); 2) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду); 3) да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику, кандидат доставља доказ одго-
варајуће високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад). Кандидати уз пријаву треба да доста-
ве следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/20 и 129/21) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, број 4/2022); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија); уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена копија); доказ да нису осуђиваи 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-

шање (члан 139 став 1 тачка 3 Закона); доказ 
о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српс-
ком језику; потписану биографију. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају школи. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе која утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаву са доказима о испуњености 
услова доставити на адресу школе: Техничка 
школа Мајданпек, 19250 Мајданпек, Велике 
ливаде 2, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

19300 Неготин
Интернационалних бригада 57

тел. 019/542-735

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Зако-
ном о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука 
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава посебне услове предвиђе-
не чланом 139 став 1 тачка 1-5, чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) – даље: Закон, и 
посебне услове предвиђене Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 
15/2022), односно да: има одговарајуће обра-
зовање – високо образовање сходно члану 
140 Закона, стечено на: 1) студијима другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијима 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Кандидат који 
је, сходно члану 140 став 1 тачка 1) подтачка 
(2) Закона, стекао образовање на студијима 
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другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. За библиотекара, кандидат треба 
да испуњава и посебне услове у погледу сте-
пена и врсте образовања, прописане Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 
15/2022), и то: дипломирани библиотекар – 
информатичар, професор, односно дипломи-
рани филолог језика и књижевности, профе-
сор, односно дипломирани филолог за општу 
књижевност са теоријом књижевности, про-
фесор разредне наставе, професор језика и 
књижевности, односно књижевности и језика 
– смер за библиотекарство, професор, односно 
дипломирани филолог књижевности и језика, 
професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности, професор српског језика и 
књижевности, професор српске књижевности 
и језика са општом књижевношћу, професор, 
односно дипломирани филолог за југословен-
ску књижевност и српскохрватски језик, про-
фесор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и општу књижевност, 
мастер библиотекар – информатичар, мастер 
филолог (главни предмет / профил библио-
текарство и информатика), мастер професор 
језика и књижевности (главни предмет / про-
фил библиотекарство и информатика), профе-
сор југословенских књижевности, дипломира-
ни компаративиста и библиотекар, професор 
српске књижевности и језика, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се може 
преузети на званичној интернет страници 
Министарства просвете науке и технолошког 
развоја Републике Србије, и потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи, у року од осам 
дана од дана објављивања конкурса. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидат тре-
ба да достави следећу документацију: доказ о 
држављанству Републике Србије – оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци у односу на дан исте-
ка конкурса); оригинал, оверен препис или 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању (кандидат који 
има високо образовање стечено на студијама 
другог степена сходно члану 140 став 1 тач-
ка 1) подтачка (2) Закона, доставља оригинал, 
оверен препис или оверену копију дипломе 
другог степена и оригинал, оверен препис 
или оверену копију дипломе студија првог 

степена); доказ, из казнене евиденције МУП 
Републике Србије, да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које му је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као ни за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старији од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса); доказ о знању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); радну 
биографију – пожељно. Уз пријавни формулар 
и потребну документацију кандидат доставља 
и податке о адреси пребивалишта и броју 
телефона на који може бити контактиран. 
Доказ о испуњености услова из члана 139 став 
1 тачка 2) Закона да кандидат има има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве се могу 
предати поштом или непосредно на адре-
су: ОШ „Бранко Радичевић”, 19300 Неготин, 
Интернационалних бригада 57. Неблаговреме-
не или непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Уз пријавни формулар и потребну 
документацију кандидат доставља и податке 
о адреси пребивалишта и броју телефона на 
који може бити контактиран. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати се у року 
од осам дана упућују на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор доно-
си решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од осам дана од достављања образло-
жене листе. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити од секретара школе на телефон 
019/542-735 или путем електронске поште на 
адресу: osbranko.ng@gmail.com

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

19300 Неготин
Трг Ђорђа Станојевића 11

тел. 019/547-484

1. Наставник виолине

2. Наставник виолончела

3. Наставник флауте

УСЛОВИ: Стручна спрема, односно потребно 
образовање високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије) по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од  

10. септембра 2005. године; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године.

1. Виолина: дипломирани музичар, усмерење 
виолиниста; дипломирани музичар – виоли-
ниста; академски музичар виолиниста; мастер 
музички уметник – професионални статус – 
виолиниста. 

2. Виолончело: дипломирани музичар, усме-
рење виолончелиста; дипломирани музичар 
– виолончелиста; академски музичар виолон-
челиста; мастер музички уметник – професио-
нални статус – виолончелиста. 

3. Флаута: дипломирани музичар, усмерење 
флаутиста; дипломирани музичар – флаутиста; 
академски музичар флаутиста; мастер музички 
уметник – професионални статус – флаутиста. 

Kандидати треба и: да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, потребно је доставити пре 
закључења уговора; потврду да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати тре-
ба да испуњавају услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и члана и члана 17 тачка 13.1. Правилника о 
организацији и систематизацији радних мес-
та у Уметничкој школи „Стеван Мокрањац” у 
Неготину. Кандидати подносе одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне стра-
нице Министарства просвете. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидати тре-
ба да приложе: уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци, оверен препис дипломе 
о стеченој стручној спреми од стране јавног 
бележника, суда или општинске управе за 
градове и општине у којима нису именовани 
јавни бележници, уверење о некажњавању, 
лекарско уверење; личну биографију. Описи 
послова за радна места су утврђена Правилни-
ком о организацији и систематизацији радних 
места у Уметничкој школи”Стеван Мокрањац” 
у Неготину кандидатима су доступани на увид 
у просторијама Секретаријата школе радним 
данима од 08 до 10 часова. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Пријаве и доказе о испуњењу 
услова кандидати могу предати лично Секре-
таријату школе, или послати поштом на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс за 
запошљавање”. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Остали кан-
дидати добиће обавештење о избору по кон-
курсу. Кандидат, који буде изабран дужан је 
да, ради заснивања радног односа, достави 
лекарско уверење о здравственој способности 
у складу са позитивним прописима (тек након 
доношења наведеног документа могуће је 
заснивање радног односа). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити у секретаријату школе или на 
телефон 019/547-484.
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ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
19300 Уровица, Нушићева 48

тел. 019/557-264
e-mail: branislav.nusic.urovica@gmail.com

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 и члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21), као и Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021). 1. 
да има одговарајуће високо образовање сте-
чено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то; (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
из члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. 
закон, 6/20 и 129/21), мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 
1 тач. 1), 3)–5) члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања саставни су 
део пријаве на конкурс, а докази да има има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву прило-
жити: доказ о одговарајућем високом образо-
вању (оверену фотокопију дипломе о стручној 
спреми); доказ о неосуђиваности правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 

санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење МУП-а не старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству које није старије од 6 месеци, 
односно оверену фотокопију уверења; извод из 
матичне књиге рођених, односно оверену фото-
копију извода; доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику, пошто се сматра да они познају 
језик на којем се изводи образовно-васпитни 
рад). У складу са чланом 154 став 2, члана 155 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће позвани на разговор. Рок за 
пријављивање за радно место из конкурса је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве кандидата доставити препорученом 
поштом или лично.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
19300 Неготин, Лоле Рибара 1

тел. 019/542-374

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Зако-
ном о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18), треба да испуњава услове 
утврђене Законом о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) (даље: Закон), односно да: има одго-
варајуће образовање односно да има основно 
образовање односно завршену основну школу, 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете 
науке и технолошког развоја Републике Србије, 
и потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли, у року од осам дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријавни формулар кандидат тре-
ба да достави следећу документацију: 1) доказ 
о држављанству Републике Србије – оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса); 2) оригинал, оверен препис или ове-
рену копију сведочанства о завршеном основ-
ном образовању односно о завршеној основној 
школи; 3) доказ, из казнене евиденције МУП 
Републике Србије, да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које му је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као ни за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 

малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старији од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса); 4) доказ о знању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); 5) радну 
биографију – пожељно. Доказ о испуњености 
услова из члана 139 став 1 тачка 2) Закона да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Пријаве се могу предати поштом или 
непосредно на адресу школе. Неблаговремене 
или непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Уз пријавни формулар и потребну 
документацију кандидат доставља и податке 
о адреси пребивалишта и броју телефона на 
који може бити контактиран. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139 Зако-
на, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати из претходног 
става се у року од осам дана упућују на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе из претходног става, сачиња-
ва образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у 
року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Директор установе доно-
си решење о избору кандидата по конкурсу у 
року од осам дана од достављања образложене 
листе. Додатне информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе на наведени теле-
фон или путем електронске поште на адресу 
osvuknegotin@gmail.com.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Ванредни професор за ужу научну 
област Индустријски менаџмент

на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника на 
Универзитету у Београду, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове за рад: 
VIII степен стручне спреме, докторат наука из 
научне области инжењерског менаџмента, са 
завршеним техничким факултетом – студијским 
програмом инжењерски менаџмент. Остали 
услови утврђени су одредбом члана 75. Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС”, 
број 88/2017) и члана 106, 113, и 114 Статута 
Техничког факулгетау Бору као и Правилника 
о стицању звања и заснивању радног односа 
универзитетских наставника на Универзитету у 
Београду. Уз пријаву на конкурс, неопходно је 
доставити доказе о испуњености услова конкур-
са (биографија, списак радова, копиране стране 
научних и стручних радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, потврда 
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надлежног органа непостојања сметње из чла-
на 72 став 4 Закона о високом образовању 
(Сектор аналитике полицијске управе МУП-а), 
документа у оригиналу или овереном препису. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњавању услова конкурса, достављају се на 
адресу: Tехнички факултет у Бору, Војске Југо-
славије 12, 19210 Бор. Рок за пријаву по кон-
курсу је 15 дана од дана објављивања.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
БОР

19210 Бор, Београдска 10
тел. 060/2727-982

Наставник куварства, за област рада 
Трговина, угоститељство и туризам

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавању 
услови прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021, даље: Закон). 
Поред тога, потребно је да кандидати имају 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
и 142 Закона. Услови у погледу степена стру-
чне спреме: 1. На студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: 1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдиципли-
нарне; 2) студије дугог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2. на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, за кандидате који су стекли образо-
вање по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1, подтачка 2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем. Кандидат треба да испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања наставни-
ка из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
трговина, угоститељство и туризам („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
4/2022 и 14/2022) односно да је: виши струч-
ни радник технологије куварства; гастролог; 
менаџер хотелијерстава, смер гастрологија; 
вшни стручни радник угоститељско туристич-
ке струке, занимање кулинарство; виши струч-
ни радник у угоститељству, смер кулинарство; 
виши угоститељ; виши угоститељ – гастролог; 
виши стручни радник – комерцијалист угости-
тељства; комерцијалист угоститељства; виши 
стручни радник организатор пословања у 
угоститељству – одсек кулинарство; менаџер 
хотелијерства, смер гастрономија; менаџер у 
гастрономији; струковни менаџер гастроно-
мије; струковни економиста за туризам и угос-
титељство; струковни економиста на студијском 
програму – туризам и угоститељство; економис-
та за туризам и угоститељство; дипломирани 
менаџер гастрономије; дипломирани менаџер 
– гастрономија; дипломирани економиста – 
менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијер-
ски менаџмент, ако су на студијама изучавани 
наставни садржаји из области предмета; дипло-
мирани економиста – менаџер за хотелијерство, 
ако су на основним академским студијама изу-

чавани наставни садржаји из области предмета; 
мастер менаџер, претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму 
Менаџер у гастрономији; мастер економиста, 
претходно завршене основне академске студије 
на студијском програму Туризам и хотелијер-
ство, ако су у току студија изучавани настав-
ни садржаји из области предмета; струковни 
менаџер у туризму и угоститељству, ако су изу-
чавани наставни садржаји из области предмета; 
специјалисга струковни економиста за пословну 
економију и менаџмент угоститељства и гастро-
номије, ако су изучавани наставни садржаји из 
области предмета (лице из ове тачке мора има-
ти претходно стечено средње образовање за 
образовни профил, односно смер: кувар, кувар 
техничар, техничар кулинар или кулинарски 
техничар). 2) Кандидати треба да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита. за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно донашање; 4) 
да имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
а потребну документацију заједно са одштам-
пеним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Докази о испуњености услова из тачака 
1), 3) и 4) подносе се уз пријаву на конкурс, 
а доказ о испуњености услова из тачке 2) пре 
закључења уговора о раду. Документа се при-
лажу у оригиналу или овереном препису – 
фотокопијама а непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Пријаве са траже-
ном документацијом слати на адресу: Економ-
ско-трговинска школа, Београдска 10, 19210 
Бор, са назнаком „Пријава на конкурс”. Рок за 
пријављивање по конкурсу је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
на број телефона 060/2727-982.

ОШ „СВЕТИ САВА”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

тел. 030/421-688

Секретар школе
у посебним условима

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице које поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 75/14, 13/17 – УС и 113/17, 95/18 – аутен-
тично тумачење), испуњава и услове из члана 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и то да: а) има одговарајуће обра-
зовање из области правних наука: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. год.; б) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; в) 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања мита или давања мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака а), в), г) и д) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 
б) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са биографијом; попуњени 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и техн. развоја; оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; уверење о неосуђи-
ваности. Доказ о здравственој способности за 
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног бележни-
ка (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа-
ма као поверени посао). Фотокопије докумена-
та које нису оверене од надлежног органа неће 
се разматрати. Кандидати чије су пријаве бла-
говремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашено радно место, упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на адресе које су навели у својим пријавама. 
По пријему резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима конкурсна коми-
сија ће сачинити листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос. Конкурсна 
комисија ће са кандидатима са листе обавити 
разговор у просторијама школе, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену обављања разго-
вора бити обавештени на бројеве телефона или 
e-mail адресе које су навели у својим пријавама. 
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази у ори-
гиналу или фотокопији овереној од надлежног 
органа (јавног бележника, у општинској управи 
или суду) неће бити разматране. Овај конкурс 
се објављује у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Сви изрази, појмо-
ви, именице, придеви и глаголи у овом конкур-
су који су употребљени у мушком граматичком 
роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола. Рок за подношење пријаве: 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве са доказима о испуњености 
услова слати на адресу: ОШ „Свети Сава”, Моше 
Пијаде 31, 19210 Бор.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ”
19210 Бор, Зелени булевар 26

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен, основно образовање.

Домар

УСЛОВИ: III степен, струка машинска.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописа-
ним чланом 139 ЗООСОВ и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физич-
ку 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, 
а одштампани пријавни формулар достављају 
установи, потписана биографија кандидата, 
уверење о држављанству не старије од шест 
месеци, уверење о неосуђиваности из казнене 
евиденције полицијске управе, извод из мати-
чне књиге рођених, оригинал / оверена копија 
дипломе о стеченом: основном образовању, 
за радно место чистачица и III степен образо-
вања, струка машинска, за радно место домар. 
Кандидати који испуњавају услове конкурса, 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Канди-
дат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способност за рад са децом и 
ученицима. Рок за подношење пријавa: 8.дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви НСЗ”. Пријаве се подносе на горе наведену 
адресу, искључиво путем поште или лично у 
секретаријату Гимназије. Напомена: непотпуне 
пријаве као о пријаве поднете супротно наведе-
ном, се неће узимати у разматрање. 

ЧАЧАК

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ИВАЊИЦА
32250 Ивањица, Миће Матовића 2

тел. 032/661-000

Дипломирани економиста – 
финансијско рачуноводство

са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске струдије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно сручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године (7 степен стру-
чне спреме); 3) најмање три година радног 
искуства на пословима у установи образовног 
типа (кандидат доказује потврдом установе); 
4) психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; 5) неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 6) држављанство Републике Србије; 
7) знање српског језика. Доказ о испуњености 
услова из става 2 тачка 1), 3), 4) и 5) су сас-
тавни део пријаве на конкурс, а доказ из ста-
ва 2 тачка 2) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС, а потребну докумантацију 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз кратку биографију се при-
лаже: доказ о држављанству Републике Србије 
(оригинал уверење или фотокопија не старија 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренута истрага, не старије 
од 6 месеци; доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања, не ста-
рије од 6 месеци; доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику). 

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају 
услове прописне чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021); 1) да имају 
одговарајуће образовање, за наставника пред- 
метне наставе, услове прописане чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и услове прописане Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних 

сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 
15/2020, 1/2021 и 4/2022), 2) да имају психич-
ку, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да имају држављанство Републике Србије; 5) 
да знају српски језик. Доказ о испуњености 
услова из става 2 тачка 1), 3), 4) и 5) су сас-
тавни део пријаве на конкурс, а доказ из ста-
ва 2 тачка 2) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду), 6) најмање три 
година радног искуства на пословима у устано-
ви образовног типа, кандидат доказује потвр-
дом установе. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну докумантацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава са кратком биографијом уз коју се 
прилаже: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод 
из држављанства); извод из матичне књиге 
рођених; доказ о стеченом образовању; уве-
рење надлежног суда да против кандидата није 
покренута истрага; доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања, 
не старије од 6 месеци; доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику, пошто се сматра 
да они познају језик на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад). Фотокопије докумената 
морају бити оверене од стране нотара – јавног 
бележника. 

ОСТАЛО: рок за пријем пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговаремене 
пријаве као и пријаве поднете електронским 
путем неће бити узете у разматрање. Подаци 
кандидата се користе у складу са Законом о 
заштити података о личности ради спровођења 
огласа и неће се користити у друге сврхе. 
Пријаве доставити лично или путем поште на 
адресу школе: Техничка школа Ивањица, Миће 
Матовића 2 32250 Ивањица. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити од секретара 
школе на број телефона 032/661-000.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„СУНЦЕ”

Горњи Милановац, Вука Караџића 4
тел. 032/720-551

Васпитач

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање, и то 
високо образовање првог степена (основне 
академске студије од 180 ЕСПБ бодова или 240 
ЕСПБ бодова, основне струковне студије од 180 
ЕСПБ бодова, или више образовање), за рад са 
децом од три године до поласка у школу.

Спремачица

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање, и то: 
основно образовање.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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ОСТАЛО: 2. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; 3. неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије; 5. знање срп-
ског језика и језика на коме се остварује вас-
питно-образовни рад. Услови из тачке 1, 4 и 5 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2 (лекарско уверење) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курс кандидат је дужан да достави: пријавни 
формулар који се преузима са званичне интер-
нет странице Министарства просвете; оверену 
фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија не старија од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија не старија од 6 месе-
ци); извод из казнене евиденције да кандидат 
није правноснажно осуђиван за кривична дела 
из тачкe 3; доказ о знању српског језика на 
коме се остварује васпитно-образовни рад (кан-
дидат који није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику, потребно је да достави 
уверење да је положио испит из српског језика 
са методиком, по програму одговарајуће висо-
кошколске установе); за доказе од тачке 3 и 4 
кандидат може овластити Предшколску устано-
ву да их у његово име и за његов рачун приба-
ви по службеној дужности, и у том случају исте 
не доставља уз пријаву. Кандидати за које је 
утврђено да испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона и овог конкурса, 
и изабрани су у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом коју врши надлежна служба 
за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министрства просвете, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, поштом или лично на горе наведе-
ну адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Предшколска установа 
„Сунце”, изјављује да све податке о личности 
до којих дође у поступку пријема у радни однос 
ће користити у те сврхе, а подносилац пријаве 
је дужан да уз пријаву достави сагласност да 
пристаје да их наведена установа прикупља, 
обрађује, користи и објављује његове личне 
податке у сврхе пријема у радни однос. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити на телефон 
032/720-551 (код секретарке). Решење о избору 
кандидата биће донето у року предвиђеном у 
чл. 154 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРЕЉИНА”
32212 Прељина, Драгана Бојовића 31

тел. 032/381-005
e-mail: os.preljina@mts.rs 

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописа-
них Законом о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – УС и 113/17), 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 6/2020 и 129/2021 – др. закони), 
односно чланом 30. Правилника о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Прељина” у 
Прељини и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечанства и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену санкцијуи за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављансто Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на коме остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности наведених услова саставни су део прија-
ве на конкурс, изузев доказа из тачке 2 који 
се прибавља пре закључења уговора о раду. 
У смислу услова који се тичу образовања кан-
дидата, Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у ОШ „Прељина” Прељина 
прописано је следеће: 1) За обављање послова 
радног места библиотекар, може се заснова-
ти радни однос са лицем које је стекло висо-
ко образовање са звањем: дипломирани биб-
лиотекар – информатичар, професор, односно 
дипломирани филолог језика и књижевности, 
професор, односно дипломирани филолог за 
општу књижевност са теоријом књижевности, 
професор разредне наставе, професор језика и 
књижевности, односно књижевности и језика – 
смер за библиотекарство, професор, односно 
дипломирани филолог књижевности и језика, 
професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности, професор српског језика и 
књижевности, професор српске књижевности 
и језика са општом књижевношћу, професор, 
односно дипломирани филолог за југословен-
ску књижевност и српскохрватски језик, про-
фесор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и општу књижевност, 
мастер библиотекар – информатичар, мастер 
филолог (главни предмет / профил библио-
текарство и информатика), мастер професор 
језика и књижевности (главни предмет / про-
фил библиотекарство и информатика). Канди-
дати подносе одштампан и попуњен пријавни 
формулар са званичне странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар кандидати су дужни 
да приложе одговарајућу документацију којом 
се доказује испуњеност прописаних услова и 
то: диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању, извод из матичне књиге рођених (на 
прописаном обрасцу са холограмом); уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци); 
уверење о неосуђиваности (не старије од шест 
месеци); личну биографију (ЦВ). Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији. Непотпуне и неблаговреме прија-
ве, као и пријаве са неовереним фотокопијама, 
неће бити узете у разматрање. Кандидати који 
испуњавају услове за оглашено радно место, а 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих пос-
пупака. Одлуку о избору кандидата обавиће се 

у просторијама школе, с тим што ће кандидати 
о датуму и времену разговора бити обавеште-
ни на адресу односно број контакт телефона 
који су навели у пријавама. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова предати непосред-
но у секретаријату школе или послати на горе 
наведену адресу. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања у листу”Послови” 
НСЗ. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе и преко телефона 
032/381-005.

ЈАГОДИНА

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35254 Поповац

тел. 035/541-040

Чистачица

УСЛОВИ: кандидат треба: да има основно обра-
зовање, односно први степен стручне спреме у 
складу са Правилником о организацији и сис-
тематизација послова школе (дел. бр. 1149 од 
16.12.2022. године). Општи услови у складу са 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021): 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик. Канди-
дати су дужни да приложе следећу документа-
цију: попуњени и одштампани пријавни форму-
лар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја – део Ново на сајту); кратку биогра-
фију; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење о неосуђиваности; лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе у затвореној 
коверти „За конкурсну комисију” на адресу: 
Основна школа „Бранко Радичевић” Поповац, 
35254 Поповац. Контакт телефон: 035/541-040.

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „ЈОЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ” 
35204 Багрдан бб.

Наставник предметне наставе – 
српски језик и књижевност

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

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема про-
писана Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/2021), однос-
но да има одговарајуће образовање у складу 
са чланом 135 ст. 2, чл. 139 и 140 став 1 тач-
ка 1) и 2) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и129/21), 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, однос-
но 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 педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Услови у погледу обра-
зовања: 1) професор српског језика и књижев-
ности, 2) професор српског језика и књижев-
ности са општом лингвистиком, 3) професор 
српске књижевности и језика, 4) професор 
српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу, 5) дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима, 6) дипло-
мирани филолог српске књижевности са јуж-
нословенским књижевностима, 7) професор, 
односно дипломирани филолог за српскохр-
ватски 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 српскохр-
ватски језик са јужнословенским језицима, 11) 
професор српскохрватског језика са источним 
и западним словенским језицима, 12) профе-
сор српскохрватског језика и југословенске 
књижевности за наставу у школама у којима 
се образовно-васпитни рад изводи на мађарс-
ком, односно русинском или румунском језику, 
13) професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску и општу књижевност, 14) про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком, 15) дипломирани филолог за књижев-
ност 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) дипломи-
рани компаратиста, 20) мастер филолог (сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижев-

ност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска књи-
жевност и језик са компаратистиком, Српски 
језик као страни), 21) мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и линг-
вистика), Српска филологија (српски језик и 
књижевност), Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност, 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 (прет-
ходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет). У радни однос може бити примљено 
лице које поред одговарајућег образовања, 
мора да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
да је држављанин Републике Србије, као и да 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвр-
нуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образов-
но васпитни рад. Уколико кандидат није сте-
као образовање на српском језику у обавези 
је да достави потврду одговарајуће образовне 
установе да је положио испит из српског јези-
ка. Уз пријаву на конкурс и попуњен пријав-
ни формулар, кандидат је у обавези да доста-
ви: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; уверење 
о држављанству РС – не старије од 6 месеци; 
доказ да је кандидат пунолетан – приложити 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; да кандидат поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима – на проверу психофизичке способ-
ности школа упућује кандидате који су ушли 
у ужи избор у надлежну Националну службу 
за запошљавање; лекарско уверење којим се 
потврђује здравствена способност, кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду; уве-
рење – доказ да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, при-
бавља кандидат из извода из казнене евиден-
ције код Министарства унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе; радну биогра-
фију – осим за лица која први пут заснивају 
радни однос – пожељно доставити. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернрт страници Министарства просве-
те, а који се налази у делу „Ново на сајту”, а 
потребну документацију заједно са попуње-

ним пријавним формуларом доставља школи. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаву са документацијом којом 
се доказује испуњеност услова слати на адре-
су: ОШ „Јоца Милосављевић”, 35204 Багрдан 
бб., или предати лично радним даном. Особа 
за контакт секретар школе, тел. 035/8275-108.

КИКИНДА

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
23300 Кикинда, Генерала Драпшина 3

тел. 064/5054-787

Наставник немачког језика
за 55,56% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом треба да 
испуњавају и друге следеће услове: 1) да имају 
одговарајуће образовање; 2) да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да нису осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад у установи: српски језик. Докази о 
испуњености услова од 1), 3), 4) и 5) треба да 
буду део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) у огласу прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Одговарајуће образовање: профе-
сор, односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност; професор немачког јези-
ка и књижевности; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и књижевност); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Немачки 
језик и књижевност). Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, морају имати претходно 
завршене основне академске студије из области 
предмета, односно на студијским групама / про-
грамима: Језик, књижевност, култура, модул 
Немачки језик и књижевност; Немачки језик.

Наставник српског језика

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом кандидати 
треба да испуњавају и друге следеће услове: 1) 
да имају одговарајуће образовање; 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривич-
но дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад у установи: српски језик. Докази о 
испуњености услова од 1), 3), 4) и 5) треба да 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 4104.01.2023. |  Број 1021-1022 |   

буду део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) у огласу прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Одговарајуће образовање: 1) профе-
сор српског језика и књижевности, 2) професор 
српског језика и књижевности са општом линг-
вистиком, 3) професор српске књижевности 
и језика, 4) професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу, 5) дипломира-
ни филолог српског језика са јужнословенским 
језицима, 6) дипломирани филолог српске књи-
жевности са јужнословенским књижевностима, 
7) професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност, 8) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик, 9) професор српскохрватског 
језика и опште лингвистике, 10) професор за 
српскохрватски језик са јужнословенским јези-
цима, 11) професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, 12) 
професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности за наставу у школама у којима 
се образовно-васпитни рад изводи на мађарс-
ком, односно русинском или румунском језику, 
13) професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску и општу књижевност, 14) про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком, 15) дипломирани филолог за књижев-
ност 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, Српски језик као страни); 21) 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска филоло-
гија (српски језик и књижевност), Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компа-
ративна књижевност, Компаративна књижев-
ност 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 предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет).

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом кандидати 
треба да испуњавају и друге следеће услове: 
1) да имају одговарајуће образовање; 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да имају држављанство Републи-
ке Србије; 5) да знају језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад у установи: српски 
језик. Докази о испуњености услова од 1), 3), 

4) и 5) треба да буду део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) у огласу прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Одговарајуће обра-
зовање: VII/1 степен стурчне спреме.

ОСТАЛО: конкурс спроводи конкурсна коми-
сија. Кандидати који испуњавају услове за 
рад упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима након чега 
комисија обавља разговор са кандидатима и 
саставља образложену листу кандидата који 
испуњавају све услове за рад. Кандидат треба 
да попуни и достави установи пријавни фор-
мулар и потребну документацију у виду ориги-
налних или оверених фотокопија докумената о 
испуњености огласних услова у року од 8 дана 
од дана расписивања огласа и то на горе наве-
дену адресу; са назнаком „За оглашено радно 
место” или лично, радним даном од 9.00 до 
12.00 часова огласном року. Кандидати при-
ликом конкурисања треба да поднесу пријав-
ни формулар: https://prosveta.gov.rs/skolski-i-
studentski-zivot/zaposljavanje-u-prosveti/.

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ”
23312 Банатско Велико Село, Омладинска 4

тел. 0230/451-408

Стручни сарадник – педагог школе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају држављанство Репу-
блике Србије; да поседују психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца као и за кривично дело 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против чевечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да посе-
дује високо образовање и звање сагласно чл. 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања: Педагог школе: – професор педа-
гогије; дипломирани педагог – општи смер или 
смер школске педагогије; дипломирани школ-
ски педагог – психолог; дипломирани педагог; 
мастер педагог; дипломирани педагог – мастер; 
да поседедује образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Лице које 
је у току студија положило испит из психоло-
гије и педагогије или положило стручни испит 
сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 
наведеног закона; зна српски језик. Уз пријав-
ни формулар (преузети на званичној интернет 
старници Министарства) на конкурс кандида-
ти треба да доставе: уверење о држављанству 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству(не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених или оверену фотокопију извода 
(не старије од 6 месеци), оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми(не ста-
рије од 6 месеци), доказ о поседовању обра-
зовања из члана 142 ст. 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, доказ да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца као и за кривично дело насиља у породи-

ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против чевечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци), лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима изабарани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, доказ о познавању српског језика, кан-
дидати чије су пријаве благовремене и потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и 
који уђу у ужи круг биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децоми уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања у Кикинди.

Секретар школе
са 50% норме (20 сати недељно) 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају држављанство Репу-
блике Србије; да поседују психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца као и за кривично дело 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив чевечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да поседује одговарајуће образовање 
из области правних наука, сагласно чл. 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања: зна српски језик. Уз пријавни форму-
лар (преузети на званичној интернет старници 
Министарства) на конкурс кандидати треба да 
доставе: уверење о држављанству или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених или оверену фотокопију извода 
(не старије од 6 месеци), оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми (не ста-
рије од 6 месеци), доказ да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца као и за кри-
вично дело насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против чевечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од 6 месеци), лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима иза-
барани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику, доказ о 
познавању српског језика, кандидати чије су 
пријаве благовремене и потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази и који уђу у 
ужи круг биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децоми ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања у Кикинди. 
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ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве слати у затвореном омоту са назнаком „За 
конкурс – за радно место ____ (навести радно 
место за које се конкурише)” на адресу: Основ-
на школа „Славко Родић”, улица Омладинска 4, 
23312 Банатско Велико Село. Ближе информа-
ције о конкурсу се могу добити на број телефо-
на школе: 0230/45140 8.

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
23315 Банатска Топола

Вука Караџића 20
тел. 0230/67-203

Секретар школе
са 50% норме (20 сати недељно) 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају држављанство Репу-
блике Србије; да поседују психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца као и за кривично дело 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против чевечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да посе-
дује одговарајуће образовање из области прав-
них наука, сагласно чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања; зна српски 
језик. Уз пријавни формулар (преузети на зва-
ничној интернет старници Министарства) на 
конкурс кандидати треба да доставе: уверење 
о држављанству или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених или оверену 
фотокопију извода (не старије од 6 месеци); 
оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми(не старије од 6 месеци); доказ да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца као и за кривично дело насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, з апуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци); лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима изабарани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду; уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, доказ о познавању српског језика; кан-
дидати чије су пријаве благовремене и потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и 
који уђу у ужи круг биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децоми уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања у Кикинди.

Стручни сарадник – психолог
са 50% норме (20 сати недељно) 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају држављанство Репу-
блике Србије; да поседују психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 

ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца као и за кривично дело 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 
чевечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
поседује високо образовање и звање сагласно 
чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања: Психолог школе: професор пси-
хологије; дипломирани психолог – општи смер 
или смер школске психологије; дипломира-
ни школски психолог – педагог; дипломира-
ни школско-клинички психолог; дипломирани 
психолог; мастер психолог; дипломирани пси-
холог – мастер: да поседује образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Лице које је у току студија положило 
испит из психологије и педагогије или поло-
жило стручни испит сматра се да има образо-
вање из чл. 142 ст. 1 наведеног закона; зна 
српски језик. Уз пријавни формулар (преузети 
на званичној интернет старници Министарства) 
на конкурс кандидати треба да доставе: уве-
рење о држављанству или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству(не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
или оверену фотокопију извода(не старије од 
6 месеци); оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми (не старије од 6 месеци); 
доказ о поседовању образовања из члана 142 
ст. 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања; доказ да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривично дело 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив чевечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима изабарани 
кандидат ће доставити пре закључења угово-
ра о раду; уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, доказ о позна-
вању српског језика; кандидати чије су пријаве 
благовремене и потпуне и уз које су приложе-
ни сви потребни докази и који уђу у ужи круг 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања  
у Кикинди.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве слати у затвореном омоту са назнаком 
„За конкурс за ____ (навести радно место за 
које се конкурише)” на адресу: Основна школа 
„Братство јединство”, улица Вука Караџића 20, 
23315 Банатска Топола. Ближе информације о 
конкурсу се могу добити на број телефона шко-
ле: 0230/67-203.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНA ШКОЛA
„ПЕТАР КОЧИЋ”

Брњак

Наставник математике
за рад у седишту школе у Брњаку  

и ИО у Лучкој Реци и Бубама

Наставник руског језика
за рад у ИО у Лучкој Реци и Бубама,  

за 85,71% норме

УСЛОВИ: 1) да канидат има одговарајуће висо-
ко образовање, стечено: а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије) или б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик – образовно-васпитни рад се ост-
варује на српском језику; 6) да испуњава усло-
ве из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадинка у основној 
школи. Докази о испуњености услова из тач-
ке 3 овог конкурса под 1) и 3)–6) саставни су 
део пријаве на конкурс и подносе се у виду 
оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену спооб-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети разматрање. Пријав-
ни формулар и потребну документацију треба 
послати на адресу: ОШ „Петар Кочић” Брњак, 
38228 Зубин Поток.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈЕДИНСТВО”
Ракош, са привременим седиштем у Црколезу

38334 Исток
тел. 065/4726-751

Секретар школе
50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1) да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, стечено: а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то студије другог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
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односно групу предмета – студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студиједругог степена које комбинују 
целине одговарајуће научне, односно стручне 
области педагошких наука; б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обазо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) да није осуђиван правос-
нажном 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 рососкрвнуће, за крицвична дела 
примања или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављансвтво Републике Србије; 5) да 
зна српски језик – образовно-васпитни рад се 
остварује на српском језику.

Наставник енглеског језика
са 55,34% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1) да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, стечено: а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то студије другог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета – студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студиједругог степена које 
комбинују целине одговарајуће научне, односно 
стручне области педагошких наука; б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
обазовање до 10. септембра 2005. године; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 3) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или рососкрвнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик – образовно-васпитни рад се 
остварује на српском језику.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под 1) 
и 3) саставни су део пријаве на конкурс и под-
носе се у виду оверених фотокопија, а доказ 
под 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет станици Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије, а 
документацију иу тачке 4) овог конкурса зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи најкасније у року 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса; Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 (осам) 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-

на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Решење о избо-
ру кандидата донеће конкурсна комисија, у 
року од 8 (осам) дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Пријавни формулар 
и потребну документацију треба послати на 
адресу школе: ОШ „Јединство”, Ракош, са при-
временим седиштем у Црколезу, 38334 Исток, 
Косово и Метохија, са назнаком „За конкурс”. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе на тел. 065/8827-612, 
065/4726-751.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА АКСИЋ”

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1) да лице има одговарајуће високо 
образовање, стечено: (1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студијама другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студијама 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, уз које кандидат мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице кан-
дидат за директора Школе мора да има одго-
варајуће образовање за наставника основне 
школе, за педагога или психолога; 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 годи-
не од дана ступања на дужност, престаје дуж-
ност директора; 4) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 5) 
да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 6) да има држављан-
ство Републике Србије; 7) да зна српски језик 
(на том језику се остварује образовно-васпитни 
рад у школи); 8) да има најмање осам година 
рада у образовно-васпитној установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: доказ да има одговарајуће образо-
вање (оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању), оверену фотокопију дозволе за 
рад наставника, оверену фотокопију лиценце 
за директора школе (ако је поседује), доказ да 
није осуђиван правоснажном пресудом за дела 
из тачке 5) овог конкурса, доказ о држављан-
ству Републике Србије, доказ о знању српског 
језика, потврду о дужини рада у образовно-вас-
питној установи на пословима образовања 

и васпитања, Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима. Пријаву на конкурс заједно са 
потребном документацијом лице доставља 
Школи на адресу ОШ „Браћа Аксић”, 38232 
Липљан, Новице Дејановића 10. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
Школе на телефон бр. 049/178-313.

ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА”
38216 Бањска

Звечан

1. Секретар школе
са 50% радног времена

2. Наставник разредне наставе

3. Чистачица

УСЛОВИ: У погледу услова кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о осно-
вама система образовања и васпитања, Зако-
ном о раду, Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка, Правилником о организацији и системати-
зацији радних места, и то: да је држављанин 
Републике Србије; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвњење, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да зна српски језик; 
да има одговарајуће образовање: 

За секретара: одговарајуће образовање из 
области правних наука у складу са чланом 140 
став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије); 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године;

За наставника разредне наставе: одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), a 
у погледу врсте стручне спреме да испуња-
ва услове прописане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи;

За чистачицу: основно образовање.

ОСТАЛО: Уз попуњени пријавни формулар 
кандидати треба да приложе следеће доказе: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), ове-
рен препис / фотокопија дипломе / уверења о 
стеченом одговарајућем образовању, извод из 
казнене евиденицје (КЕ), које издаје надлежна 
полицијска управа као доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за горе наве-
дена кривична дела, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, не старије од шест месеци. Кандидат 
који није стекао диплому на српском језику 
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доставља и доказ да познаје језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад – оверена 
фотокопија дипломе или уверења о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или уверење, односно потврду 
о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Докази се подносе у оригиналу или овереној 
фотокопији. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима изабрани кандидат ће достави-
ти пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
страници Министарства просвете РС, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним фор-
муларом достављају Школи, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, лично или на 
адресу: Основна школа „Бановић Страхиња”, 
Бањска, Улица нема бб., 38216 Бањска. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ГЛИГОРИЈЕ БОЖОВИЋ”

38228 Зубин Поток

1. Професор српског језика  
и књижевности

2. Професор енглеског језика
за 71,43% норме

3. Спремачица
за 50% норме

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање из чла-
на 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања за радна места под бројем 1 и 2, 
завршена основна школа за радно место под 
бројем 3; 2) психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 
3) неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће; за кривична дела примања или давања 
мита; за кривична дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) знање 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидат је дужан да поднесе: одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне стра-
нице Министарства просвете; доказ о одгова-
рајућем образовању; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених; извод из каз-
нене евиденције при надлежној полицијској 
управи МУП-а (не старији од шест месеци); 
доказ да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (не старије од шест месеци); 
доказ да кандидат поседује психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима пре закључивања уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Некомплетне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе 
поштом на адресу: 38228 Зубин Поток, Јелене 
Анжујске 17, или лично у Секретаријату школе. 
Контакт телефон: 028/460-108.

ЕКОНОМСКА-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38220 Косовска Митровица

Лоле Рибара 29

Наставник економске групе 
предмета

Шеф рачуноводства

Библиотекар
са 50% радног времена

Наставник практичне наставе 
куварства

Помоћни радник  
– чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане законом за заснивање 
радног односа и посебне улове превиђе-
не чланом 139 и чланом 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021). Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и следеће услове: посе-
довање одговарајућег образовања и то, 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10.09.2005. године; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четри године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
од 10.09.2005. године; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнављење 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом, извршена психолошка 
процена способности за рад са децом и уче-
ницима, у складу са законом, знање српског 
језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни профил. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, у овереној копији, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству Републике Србије или извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотоко-
пија). Докази о провери психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученцима и лекарко 
уверење се прибављају пре закључења угово-
ра о раду. Одлука о избору кандидата донеће 
се у року о 8 дана од дана добијања раезулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Пријаве слати на адресу 
Економско-трговинска школа Косовска Митро-
вица 38220, улица Лоле Рибара бр. 29, са наз-
наком „Пријава за конкурс”

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУН ЈАКШИЋ”

38334 Осојане
Рудник – Бање, село Бање

Педагог
са 50% радног времена  

(20 сати недељно) 

УСЛОВИ: потребно је да кандидат испуњава 
услове прописане Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања, Законом о 
раду, Правилником о степену и врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи, Правилником о организа-
цији и систематизацији радних места и то: да 
је држављанин Републике Србије; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривич-
но дло из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да зна српски језик; да има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – 
др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), а у 
погледу врсте стручне спреме да испуњава 
услове прописане Правилником о степену и 
врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уз попуњени 
пријавни формулар кандидати треба да при-
ложе следеће доказе: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, диплому 
или уверење о врсти и степену стручне спре-
ме, извод из казнене евиденције (КЕ), које 
издаје надлежна полицијска управа као доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за горе наведена кривична дела, и 
за које није, у складу са закомом, утврђено 
дискриминаторно понашање, лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (може се 
прибавити и пре закључења уговора о раду). 
Кандидат који није стекао диплому на српс-
ком језику доставља и доказ да познаје језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
оверена фотокопија дипломе или уверења 
о стеченом основном, средњем, вишем или 
високом образовању на српском језику или 
уверење, односно потврду о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Докази се подносе у 
оригиналу или овереној фотокопији, не ста-
рије од шест месеци. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној страници 
Министарства просвете РС, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формула-
ром достављају школи, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
Послови, лично или на адресу: Основна школа 
„Милун Јакшић”, Рудник-Бање, нема улице бб, 
38334 Осојане. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор, упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити на e-mail адреси 
школе: milunpedagog@gmail.com
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КРАГУЈЕВАЦ

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 13

тел. 034/332-824

Наставник математике
са 55% радног времена

УСЛОВИ: кандидати, поред општих услова пред-
виђених Законом о раду, морају испуњавати 
услове за пријем у радни однос утврђене чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 – др. закони, 10/2019, 6/20 и 129/2021) и 
то ако: имају одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
школи и то: оригинал или оверену копију 
дипломе односно уверења којим се доказује 
одговарајуће високо образовање; уверење о 
држављанству – не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених са холограмом; 
доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уве-
рење из МУП-а – не старије од 6 месеци; доказ 
о познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српс-
ком језику у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе); лекар-
ско уверење (као доказ о испуњености усло-
ва) кандидат прилаже пре закључења уговора 
о раду. Докази који се прилажу морају бити 
у оригиналу или оверени преписи / фотоко-
пије. Рок за доставу пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве са потребним документима слати 
на горе наведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Инфор-
мације се могу добити на горе наведени број 
телефона. Потребно је да кандидати у пријави 
доставе и број телефона за контакт. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ”

34323 Страгари, Жике Пинтера 44
тел. 034/6522-101

Наставник физичког  
и здравственог васпитања

са 60% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане Законом о основама система обра-
зовања и васпитања, Законом о раду, Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
и Правилником о организацији и системати-
зацији радних места, и то: да је држављанин 
Републике Србије; да је пунолетан; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна 
српски језик; да има одговарајуће образовање 
из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, а у погледу врсте 
стручне спреме да испуњава услове прописане 
важећим правилницима о степену и врсти обра-
зовања, да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Сматра се да 
наставник, васпитач и стручни сарадник који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има тражено образо-
вање из ове тачке. Уз попуњени пријавни фор-
мулар на страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС, кандидат прилаже 
и: извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; диплому; извод из казнене еви-
денције; потврду високошколске установе да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина. Докази се подносе у 
оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско 
уверење изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Доказ о познавању 
српског језика подноси кандидат који није сте-
као диплому на српском језику. Докази који су 
приложени уз пријаву не враћају се. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. 

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
34000 Крагујевац, Кајмакчаланска 59

тел. 034/302-136

Наставник немачког језика
са 55,56% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених законом о раду канди-
дати треба да испуњавају и услове из члана 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и 
то: да имају оговарајуће високо образовање, у 

складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) као и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања насатвника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22 и 2/22; да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи и то: доказ о одгова-
рајућем образовању (оверен препис или ове-
рена фотокопија дипломе траженог степена 
и врсте образовања, односно уверења – ако 
диплома није издата – овера не старија од 6 
месеци); уколико кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику, у оба-
вези је да достави доказ да је положен испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или овере-
на фотокопија не старија од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци); уверење о држављанству – не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење или потврда о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци) оригинал или оверена 
фотокопија; уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријава на конкурс 
треба да садржи и податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта или бора-
вишта, контакт телефон), радно место на које 
кандидат конкурише. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос из члана 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошља-
вање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се узимати 
у разматрање. Пријаву на конкурс са потреб-
ном документацијом са назнаком „За конкурс за 
радно место наставник немачког језика” доста-
вити на горе наведену адресу. Телефон за кон-
такт је 034/302-136, а контакт особа је Јелена 
Митровић, секретар школе.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОШ „МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА”
34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 88

тел. 034/711-515, локал 13

Наставник српског језика и 
књижевности

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос пред-
виђени су чланом 139 и 154 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021) и то: 1. да кандидат има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) као и у 
складу са Правилником о врсти и степену обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2017, 13/2018, 
11/2019, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021 и 17/2021); 2. уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. уверење да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање – документ се 
прибавља из казнене евиденције МУП-а; 4. 
уверење о држављанству Републике Србије; 
5. да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености 
овог услова у обавези су да доставе само они 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. Уз попуњен пријав-
ни формулар који се налази на сајту Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, потребно је поднети следећа документа: 
кратку биографију; диплому о стеченом обра-
зовању; држављанство Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (не старије од 6 месеци); извод из 
казнене евиденције МУП-а РС (не старије од 6 
месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Уколико се 
на овај конкурс подносе фотокопије докумена-
та, оне морају бити оверене. Пријаве за пријем 
у радни однос са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса достављају се у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање, на адресу: ОШ „Милан Илић Чича”, Кња-
за Милоша 88, 34300 Аранђеловац са назнаком 
„За конкурс – наставник српског језика и књи-
жевности”. Контакт телефон у школи 034/711-
515 локал 13. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање.

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

тел. 034/711-515 локал 13

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос пред-
виђени су чланом 139 и 154 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021) и то: 1. да кандидат има одгова-
рајуће образовање – завршену основну школу; 
2. уверење да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање – документ се прибавља из казнене 
евиденције МУП-а; 4. уверење о држављанин-
ству Републике Србије; 5.да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о испуњености овог услова у обавези 
су да доставе само они кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском 
језику. Уз попуњен пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, потребно је поднети сле-
дећа документа: кратку биографију; диплому 
о стеченом образовању; држављанство Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 
месеци); извод из казнене евиденције МУП-а 
РС (не старије од 6 месеци). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Уколико се на овај конкурс подносе фото-
копије докумената, оне морају бити оверене. 
Пријаве за пријем у радни однос са доказима 
о испуњавању услова конкурса достављају се 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање, на адресу: ОШ „Милан Илић 
Чича”, Књаза Милоша 88, 34300 Аранђеловац 
са назнаком „За конкурс – чистачица”. Контакт 
телефон у школи 034/711-515 локал 13. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-500

Наставник у звање доцент за научну 
област Економске науке ужа научна 

област Пословна економија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из научне 
области Економске науке: доктор наука – еко-
номске науке, или научни назив доктора еко-
номских наука. Општи предуслов: Кандидати 
морају да испуњавају општи предуслов у погле-
ду неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона 
о високом образовању и чл. 135 ст. 1 Статута 
Универзитета у Крагујевцу, који доказују потвр-
дом надлежног органа (полицијске управе) да 
нису осуђивани за кривична дела прописана 
наведеним прописима. Услови утврђени одго-

варајућим одредбама Закона о високом образо-
вању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Пра-
вилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у 
Крагујевцу за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање и Статута Економског факул-
тета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз 
пријаву на конкурс потребно је доставити и:би-
ографију; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; оверене фотокопије 
диплома или уверења којима се потврђује 
стручна спрема; уверење Полицијске управе 
органа да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци; уверење Суда да против кандида-
та није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница; списак стручних и научних публика-
ција; за кандидате који су у радном односу на 
Економском факултету у Крагујевцу и резултате 
усвојене анкете студената. Правноваљану кон-
курсну документацију са доказима о испуње-
ности услова конкурса, кандидати су обавезни 
да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску – ЦД). Конкурс је отворен 15 дана. Прија-
ве са документима, са назнаком „За конкурс”, 
доставити на адресу: Економски факултет, Кра-
гујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
34000 Крагујевац, Кумановска 3

тел. 034/301-815

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове 
за пријем у радни однос утврђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 – др. закони, 10/2019, 6/20 и 129/2021) и 
то: да имају одговарајуће образовање – основ-
но образовање; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати достављају: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, заједно са потребном доку-
ментацијом којом се доказује испуњеност усло-
ва и то: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о неос-
уђиваности за кривична делаиз члана 139 став 
1 тачке 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања – не старије од 6 месеци и 
то: уверење из надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у условима; уверење основног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога – за наведена кривична дела;  

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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уверење о држављанству Републике Србије – 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књи-
ге рођених – не старије од 6 месеци; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима – не старије од 6 
месеци, доставља изабрани кандидат пре сту-
пања на дужност. Рок за подношење пријава на 
конкурс јесте 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве на конкурс се подносе у затворе-
ним ковертама са назнаком „Конкурс за помоћ-
ног радника”, препорученом поштом на адресу 
Основна школа „Светозар Марковић”, Куманов-
ска 3, 34000 Крагујевац. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
сваког радног дана у времену од 9 до 13 часо-
ва и/или преко телефона 034/301-815. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Школа нема обавезу враћања 
документације пријављеном кандидату.

ГИМНАЗИЈА „МИЛОШ САВКОВИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1

тел. 034/711-051

Наставник географије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос пред-
виђени су чланом 139, чланом 154 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 129/21) 
и то: 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање: 1) професор географије; 2) дипломирани 
географ; 3) дипломирани географ – просторни 
планер; 4) дипломирани професор географије 
– мастер; 5) мастер географ; 6) мастер профе-
сор географије; 7) дипломирани географ – мас-
тер. Лице из тачке 10) овог члана које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије студијс-
ког програма: географија, дипломирани геог-
раф, професор географије; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
из казнене евиденције о неосуђиваности из каз-
нене евиденције МУП-а не старјие од 6 месеци; 
4. да је држављанин Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; уверење суда да про-
тив кандидата није покренута истрага, односно 
да се не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци). Уз попуњен пријавни формулар 
који се налази на сајту Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, потребно је 
поднети следећа документа: кратку биографију; 
диплому о стеченом образовању; држављан-
ство Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; извод из 
казнене евиденције МУП-а РС, уверење из суда 
прибавља кандидат. Кандидати чије су пријаве 
благовремене и потпуне-уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају траже-
не услове биће упућени на психолошку процену 
способности рада са децом или ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакт адресе, телефоне, које су навели у 
својим пријавама. Лекарско уверење о психич-

кој, физичкој и здравственој способности при-
бавља кандидат који буде закључио уговор о 
раду. Уколико се на овај конкурс подносе фото-
копије докумената, оне морају бити оверене. 
Пријаве са потребном документацијом достави-
ти у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса на адресу: Гимназија „Милош Савковић”, 
Јосипа Грушовника 1, 34300 Аранђеловац, са 
назнаком „За конкурс – наставник географије. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање. Телефон за ближе 
информације: 034/711-051

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос пред-
виђени су чланом 139, чланом 154 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 129/21) 
и то: да кандидат има одговарајуће образо-
вање: (1) професор физике; (2) дипломирани 
физичар; (3) дипломирани астрофизичар; (4) 
дипломирани физичар за општу физику; (5) 
дипломирани физичар за примењену физику; 
(6) дипломирани физичар – информатичар; (7) 
професор физике за средњу школу; (8) дипло-
мирани физичар – истраживач; (9) дипломи-
рани физичар за теорију и експерименталну 
физику; (10) дипломирани физичар за при-
мењену физику и информатику; (11) дипло-
мирани физичар – професор физике – мастер; 
(12) дипломирани физичар – теоријска и експе-
риментална физика – мастер; (13) дипломирани 
физичар – примењена и компјутерска физика 
– мастер; (14) дипломирани физичар – при-
мењена физика и информатика – мастер; (15) 
дипломирани професор физике – мастер; (16) 
дипломирани физичар – мастер; (17) дипло-
мирани физичар – мастер физике – метеоро-
логије; (18) дипломирани физичар – мастер 
физике – астрономије; (19) дипломирани физи-
чар – мастер медицинске физике; (20) мастер 
физичар; (21) мастер професор физике. Лице 
из тачке 13) овог члана које је стекло академ-
ско звање мастер мора имати претходно завр-
шене основне академске студије на студијским 
програмима из области физике. Уколико школа 
преузимањем или конкурсом не заснује радни 
однос са лицем које испуњава услове из става 
1 ове тачке, наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада за предмет Фзика може да 
изводи и дипломирани астроном, астрофизички 
смер; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење из казнене 
евиденције о неосуђиваности из казнене еви-
денције МУП-а не старјие од 6 месеци; 4. да 
је држављанин Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6. уверење суда да про-
тив кандидата није покренута истрага, односно 
да се не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци). Уз попуњен пријавни формулар 
који се налази на сајту Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, потребно је 
поднети следећа документа: кратку биографију; 
диплому о стеченом образовању; држављан-
ство Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; извод из 

казнене евиденције МУП-а РС, уверење из суда 
прибавља кандидат. Кандидати чије су пријаве 
благовремене и потпуне – уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају траже-
не услове биће упућени на психолошку процену 
способности рада са децом или ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакт адресе, телефоне, које су навели у 
својим пријавама. Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности при-
бавља кандидат који буде закључио уговор о 
раду. Уколико се на овај конкурс подносе фото-
копије докумената, оне морају бити оверене. 
Пријаве са потребном документацијом доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу: Гимназија „Милош Савко-
вић”, Јосипа Грушовника 1, 34300 Аранђеловац, 
са назнаком: „За конкурс – наставник физике. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање. Телефон за ближе 
информације: 034/711-051

Наставник математике,  
рачунарства и информатике

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос пред-
виђени су чланом 139, чланом 154 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 129/21) 
и то: 1. да кандидат има одговарајуће обра-
зовање; (1) професор математике; (2) дипло-
мирани математичар; (3) дипломирани мате-
матичар за теоријску математику и примене; 
(4) дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; (5) дипломирани математичар 
– информатичар; (6) дипломирани математи-
чар – професор математике; (7) дипломирани 
математичар за математику економије; (8) про-
фесор математике и рачунарства; (9) дипломи-
рани математичар – астроном; (10) дипломира-
ни математичар – теоријска математика; (11) 
дипломирани математичар – примењена мате-
матика; (12) дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом основи геометрије); 
(13) дипломирани информатичар; (14) дипло-
мирани професор математике – мастер; (15) 
дипломирани математичар – мастер; (16) 
дипломирани инжењер математике – мастер (са 
изборним предметом основи геометрије); (17) 
професор математике – теоријско усмерење; 
(18) професор математике – теоријски смер; 
(19) мастер математичар; (20) мастер профе-
сор математике; (21) дипломирани професор 
математике и рачунарства – мастер из области 
математичких наука; (22) мастер математичар 
– професор математике; (23) мастер инжењер 
примењене математике. Лице из тачке 12) овог 
члана које је стекло академско звање мастер 
мора имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима Мате-
матика или Примењена математика (са поло-
женим испитом из предмета Геометрија или 
Основи геометрије); 2. да има психичку, физич-
ку 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење из каз-
нене евиденције о неосуђиваности из казне-
не евиденције МУП-а не старјие од 6 месеци;  
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4. да је држављанин Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6. уверење суда да про-
тив кандидата није покренута истрага, односно 
да се не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци). Уз попуњен пријавни формулар 
који се налази на сајту Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, потребно је 
поднети следећа документа: кратку биографију; 
диплому о стеченом образовању; држављан-
ство Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; извод из 
казнене евиденције МУП-а РС, уверење из суда 
прибавља кандидат. Кандидати чије су прија-
ве благовремене и потпуне – уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају 
тражене услове биће упућени на психолошку 
процену способности рада са децом или уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакт адресе, телефоне, које 
су навели у својим пријавама. Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности прибавља кандидат који буде закљу-
чио уговор о раду. Уколико се на овај конкурс 
подносе фотокопије докумената, оне морају 
бити оверене. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу: Гимназија 
„Милош Савковић”, ул. Јосипа Грушовника 1, 
34300 Аранђеловац, са назнаком „За конкурс – 
наставник математике, рачунарства и информа-
тике. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у разматрање. Телефон за ближе 
информације: 034/711-051.

Наставник физичког  
и здравственог васпитања

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 
до повратка одсутног запосленог са 

функције директора школе

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос пред-
виђени су чланом 139, чланом 155 став 1 и 2 
тачка 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 129/21) и то: 1. да кандидат има одго-
варајуће образовање: (1) професор физичког 
васпитања; (2) дипломирани педагог физичке 
културе; (3) професор физичке културе; (4) 
професор физичког васпитања – дипломи-
рани тренер са назнаком спортске гране; (5) 
професор физичког васпитања – дипломирани 
организатор спортске рекреације; (6) професор 
физичког васпитања – дипломирани кинезите-
рапеут; (7) дипломирани професор физичког 
васпитања и спорта – мастер; (8) дипломирани 
професор физичког васпитања кинезитерапије 
– мастер; (9) мастер професор физичког васпи-
тања и спорта; (10) мастер професор физичког 
васпитања и кинезитерапије; (11) мастер про-
фесор предметне наставе (претходно заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет); (12) 
мастер спортске и терапијске физичке актив-
ности (претходно завршене основне академ-
ске студије из области физичког васпитања и 
спорта). Лице из тачке 18) овог члана које је 
стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије 
из области физичког васпитања и спорта. 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 

против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење из казнене евиденције 
о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а 
не старјие од 6 месеци; 4. да је држављанин 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; 6.уверење суда да против кандидата 
није покренута истрага, односно да се не води 
кривични поступак (не старије од 6 месеци). 
Уз попуњен пријавни формулар који се налази 
на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, потребно је поднети следећа 
документа: кратку биографију; диплому о сте-
ченом образовању; држављанство Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених; извод из казнене еви-
денције МУП-а РС, уверење из суда прибавља 
кандидат. Кандидати чије су пријаве благо-
времене и потпуне – уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају тражене 
услове биће упућени на психолошку процену 
способности рада са децом или ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакт адресе, телефоне, које су навели у 
својим пријавама. Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности при-
бавља кандидат који буде закључио уговор о 
раду. Уколико се на овај конкурс подносе фото-
копије докумената, оне морају бити оверене. 
Пријаве са потребном документацијом достави-
ти у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса на адресу: Гимназија „Милош Савковић”, 
Јосипа Грушовника 1, 34300 Аранђеловац, са 
назнаком „За конкурс – наставник физичког 
и здравственог васпитања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у раз-
матрање. Телефон за ближе информације: 
034/711-051.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 13

тел. 034/332-824

Наставник технике и технологије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати, поред општих услова 
предвиђених Законом о раду, морају испуња-
вати услове за пријем у радни однос утврђене 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/2019, 6/20 
и 129/2021) и то ако: имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи и то: оригинал или ове-
рена копија дипломе односно уверења којим 
се доказује одговарајуће високо образовање; 
уверење о држављанству – не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених са 
холограмом; доказ да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловма казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них 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; доказ о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад (уколико кан-
дидат није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе); лекарско уверење(као доказ о 
испуњености услова) кандидат прилаже пре 
закључења уговора о раду. Докази који се 
прилажу морају бити у оригиналу или оверени 
преписи/фотокопије. Рок за доставу пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Пријаву са потребним 
документима слати на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Информације се могу добити на 
горе наведени број телефона. Потребно је да 
кандидати у пријави доставе и број телефона 
за контакт.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 6

тел. 034/332-248

Наставник правне групе предмета

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
услове из члана 139, 140 и 142 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања и услове предвиђене Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника и Правил-
ника о организацији и систематизацији посло-
ва. Такође у радни однос кандидати морају 
испуњавати следеће услове: 1. да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 4904.01.2023. |  Број 1021-1022 |   

рад. Докази о испуњености услова из тачке 1), 
3), 4) и 5) овог члана саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из тачке 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1. доказ о држављанству Републике 
Србије (извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству) оригинал или ове-
рену фотокопију – не старије од 6 месеци; 2) 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 3) 
да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал или 
оверену фотокопију)-не старије од 6 месеци; 
4) доказ о знању српског језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику; 5) радну биогра-
фију. Кандидат (учесник конкурса за пријем 
у радни однос) попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају посло-
давцу. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника и Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у року од 
8 дана од дана истека рока за пријем прија-
ва, кандидати који испуњавају услове конкур-
са у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе, сачињава образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од 8 дана од достављања образложе-
не листе. Кандидат незадовољан решењем о 
изабраном кандидату може да поднесе жалбу 
органу управљања, у року од 8 дана од дана 
достављања решења из става 8. овог члана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
се подносе, непосредно у секретаријат школе 
или препорученом поштом, са назнаком „Кон-
курс за радно место предметног наставника 
правне групе предмета” и „Конкурс за радно 
место чистачице” на адресу: Економска шко-
ла, Улица Радоја Домановића 6, 34000 Крагује-
вац. Додатне информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефо-
на: 034/332-248.

КРАЉЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСТ”

36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 20
тел. 036/611-344

Медицинска сестра – васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање; медицинска сес-
тра – васпитач или 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 – васпитач, у складу са чл. 141 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и чл. 39 Закона о предшколском васпитању и 
образовању. 

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: високо образовање на академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. год. или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
знање рада на рачунару.

Домар / возач

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 
четири године, обученост за послове руковања 
постројењем инсталације грејања на гас, возач-
ка дозвола одговарајуће (Б) категорије.

Помоћни кувар

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од три 
године.

Сервирка
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од три 
или четири године; изузетно: основно образо-
вање са радним искуством на тим пословима.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају опште 
услове за пријем у радни однос прописане чл. 
139, чл. 141 став 1 и став 10. Закона о основама 
система образовања и васпитања и чл. 39 Зако-
на о предшколском васпитању и образовању и 
то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 3) да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4)

да имају држављанство Републике Србије; 5) 
да знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни 
да приложе следећу документацију: попуњен 
и одштампан пријавни формулар (налази се 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС (део 
„Ново на сајту”) на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA 
KONKURISANjE.doc; кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном; доказ о стеченом 
образовању (диплому или уверење о стеченом 
образовању) оригинал или оверену фотокопију; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених (са холограмом); уверење о нео-
суђиваности (уверење МУП-а); лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор установе. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са децом коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, у затво-
реној коверти, са назнаком „За конкурс”, доста-
вити лично у установу или слати поштом на 
горе наведену адресу.

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

Наставник рачунарства  
и информатике

са 80% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане Законом о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 
129/2021) Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
– одлука УС и 113/17), Правилником о врсти и 
степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022), Правилником о 
организацији и систематизацији радних места и 
то: да је држављанин Републике Србије; да су 
пунолетни; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног 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 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 
10/2019), а у погледу врсте стручне спреме да 
испуњавају услове прописане Правилником о 
врсти и степену стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022); 
у складу са чланом 142 став 1, 2 и 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 
10/2019, 6/2020, 129/2021), обавезно образо-
вање из члана 140 овог закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
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току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких, и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Образовање из става 1 овог члана, наставник, 
васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Сматра се да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има тражено образовање из 
става 1 овог члана закона. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС. Уз 
попуњени пријавни формулар кандидати тре-
ба да приложе следеће доказе: извод из мати-
чне књиге рођених (са холограмом), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), 
диплому или уверење о врсти и степену стру-
чне спреме, извод из казнене евиденицје (КЕ) 
као доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
потврду високошколске установе да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студирања или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких, и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Докази се подносе у 
оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења угово-
ра о раду. Доказ о познавању српског језика 
подноси кандидат који није стекао диплому на 
српском језику. Докази који су приложени уз 
пријаву не враћају се. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Рок за подношење пријава за учешће на кон-
курсу је 8 дана од дана оглашавања конкурса 
у листу „Послови”. Пријаве се предају лично у 
секретаријату школе или путем поште на адре-
су школе. Конкурсна комисија обавиће разговор 
са кандидатима са листе и сачинити образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставити је директору у року од осам дана 
од дана обаваљеног разговора са кандидатима. 
Директор школе донеће решење о избору кан-
дидата по конкурсу у року од осам дана од дана 
достављања образложене листе.

ОШ „ЖИВАН МАРИЧИЋ”
36221 Жича, Жичка 197

тел. 036/5817-317

Наставник технике и технологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 113/2017, 95/2018), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене члановима: 139 
ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 ст. 1 тачка 1 

подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 
142 ст. 1 и ст. 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/2021). 
Степен и врста образовања морају бити у 
складу са чл. 3 став 1 тачка 13 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022, 15/2022). Кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова. Настав-
ник који је у току студија положио испит из 
педагогије и психологије или положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог 
закона. Кандидат који нема образовање из 
члана 142 ст. 1 овог закона, обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
полагања испита за лиценцу. Кандидат треба 
да има држављанство Републике Србије (уве-
рење о држављанству у оригиналу или овере-
ној копији); психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом); 
доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад – српски језик. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи. Уз пријаву кандидат доставља: 
оверен препис (копију) дипломе о стеченом 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
доказа да кандидат има образовање из психо-
лошких 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 дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, 
односно доказ о положеним испитима из педа-
гогије и психологије или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(за кандидате који поседују наведени доказ). 
Кандидат који није положио испит из психо-
лошких педагошких и методичких дисципли-
на обавезан је да га стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов полагања испита за лицен-
цу, извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци – оригинал или ове-
рена копија), доказ да кандидат није осуђи-
ван за напред наведена кривична дела, извод 
из казнене евиденције, прибавља кандидат у 

Министарству унутрашњих послова надлеж-
не полицијске управе, доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад – српски језик, у обавези су да доста-
ве само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског јези-
ка. Лекарско уверење, којим се потврђује да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
се подноси пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке 
о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Пријаве се 
достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”, лично 
или поштом на адресу: ОШ „Живан Маричић”, 
36221 Жича, Жичка 197. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. За додатне информације обратити се 
секретаријату школе на телефон 036/5817-317.

ОШ „БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ”
36000 Краљево

Миомира Бркушанца Мишка 13
тел. 036/359-630

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017, 
95/2018 – аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чла-
новима: 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чла-
ном 140 став 1 тачка 1) подтачка 1 и 2 и тачка 
2) истог члана, чланом 142 став 1 и став 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/019, 6/2020, 129/2021). Степен и 
врста образовања морају бити у складу са чла-
ном 3 став 1 тачка 3) подтачка 1) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022 и 10/2022). Кандидат мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања 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 пре-
носа бодова. Наставник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије 
или положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 142 став 1 овог закона. Кандидат који 
који нема образовање из члана 142 став 1 овог 
закона, обавезан је да га стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов полагања испита за 
лиценцу; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици; одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 5104.01.2023. |  Број 1021-1022 |   

слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад – српски језик. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министрства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи. Уз попуњен пријавни форму-
лар кандидат прилаже: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе; оригинал или оверену 
фотокопију доказа да кандидат има образо-
вање из психолошких педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, односно доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије или 
доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (за кандидате који поседују 
наведени доказ). Кандидат који није положио 
испит из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина, обавезан је да их положи у 
року од једне а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену копију); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
копију), не старије од 6 месеци; доказ да кан-
дидат није осуђиван за напред наведена кри-
вична дела, извод из казнене евиденције, при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе (ориги-
нал или оверену фотокопију), не старији од 
6 месеци; доказ под тачком д) обавезно дос-
тављају само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске устано-
ве да је кандидат положио испит из српског 
језика. Лекарско уверење, којим се потврђује 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, се подноси пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који испуњавају услове за пријем 
у радни однос се у року од осам дана упућују 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запопшљавања применом стан-
дардизованих 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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља директору у року од осам дана од 
обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор установе доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од дана 
достављања образложене листе. Пријаве на 
конкурс, са потребном документацијом, доста-
вити лично, или поштом на адресу: ОШ „Браћа 
Вилотијевић”, 36 000 Краљево, Миомира Брку-
шанца Мишка 13. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе, телефон: 036/359-630.

ГИМНАЗИЈА РАШКА
Рашка, Милуна Ивановића 2

Наставник рачунарства и 
информатике

са 70% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајући степен стручне спре-
ме, одређеног занимања према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022) и 
члану 139 Закона о основама система обра-
зовања и вапитања:1) професор информати-
ке, односно дипломирани информатичар; (2) 
професор математике, односно дипломирани 
математичар, смер рачунарство и информати-
ка; (3) дипломирани инжењер електротехнике, 
сви смерови осим енергетског; (4) дипломира-
ни инжењер електронике, сви смерови осим 
индустријске енергетике; (5) дипломирани 
инжењер за информационе системе, одсеци за 
информационе системе и информационе сис-
теме и технологије; (6) дипломирани инжењер 
организације за информационе системе, одсе-
ци за информационе системе и информацио-
не системе и технологије; (7) дипломирани 
инжењер организационих наука, одсеци за 
информационе системе, информационе систе-
ме и технологије, одсек за управљање квалите-
том; (8) дипломирани инжењер информатике, 
односно дипломирани инжењер рачунарства; 
(9) дипломирани економист, смерови: кибер-
нетско-организациони, економска статистика 
и информатика, економска статистика и кибер-
нетика, статистика и информатика или статис-
тика, информатика и квантна економија; (10) 
дипломирани информатичар; (11) дипломирани 
информатичар – пословна информатика; (12) 
дипломирани информатичар – професор инфор-
матике; (13) дипломирани информатичар – мас-
тер; (14) дипломирани професор информатике 
– мастер; (15) дипломирани информатичар – 
мастер пословне информатике; (16) дипломи-
рани инжењер организационих наука – мастер, 
студијски програм Информациони системи и 
технологије; (17) мастер математичар; (18) 
мастер информатичар; (19) мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства; (20) мастер 
инжењер информационих технологија; (21) 
мастер инжењер организационих наука (сту-
дијски програм Информациони системи и техно-
логије или Софтверско инжењерство и рачунар-
ске науке); (22) мастер професор информатике 
и математике; (23) мастер инжењер софтвера; 
(24) мастер инжењер информационих техноло-
гија и система; (25) мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет); (26) мастер професор 
технике и информатике. Лице из тачке 15) овог 
члана које је стекло академско звање мастер 
мора имати, у оквиру завршених студија, поло-
жено најмање пет информатичких предмета (од 
тога најмање један из области Програмирање 
и најмање један из области Објектно оријенти-
сано програмирање) и најмање три предмета 
из области Математика, што доказују потврдом 
издатом од стране високошколске установе. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета Рачунарство и информати-
ка може да изводи и лице које је стекло ака-
демско звање мастер, а у оквиру завршених 
студија има положених најмање пет инфор-
матичких предмета (од тога најмање један из 
области Програмирање и најмање један из 
области Објектно оријентисано програмирање) 
и најмање три предмета из области математи-
ка. Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада из предмета Рачунарство и информа-
тика може да изводи и лице које је на основним 

студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, савладало 
програм рачунарства и информатике у трајању 
од најмање четири семестра. Уколико школа 
преузимањем или конкурсом не заснује радни 
однос са лицем које испуњава услове из ст. 1, 
3 и 4 ове тачке, наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада за предмет Рачунарство 
и информатика могу да изводе и лица која су 
стекла стручни назив струковни специјалиста, 
ако у оквиру завршених студија имају положе-
но најмање пет информатичких предмета (од 
тога најмање један из области Програмирање 
и најмање један из области Објектно оријенти-
сано програмирање) и најмање два предмета 
из једне или две следеће области – математика 
или теоријско рачунарство. Испуњеност усло-
ва из ст. 3-5 ове тачке утврђује министарство 
надлежно за послове образовања, на основу 
наставног плана и програма студија, односно 
студијског програма.

Наставник програмирања

УСЛОВИ: Одговарајући степен стручне спре-
ме, одређеног занимања према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („ Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022) и 
члану 139 Закона о основама система обра-
зовања и вапитања:1) професор информати-
ке, односно дипломирани информатичар; (2) 
професор математике, односно дипломирани 
математичар, смер рачунарство и информати-
ка; (3) дипломирани инжењер електротехнике, 
сви смерови осим енергетског; (4) дипломира-
ни инжењер електронике, сви смерови осим 
индустријске енергетике; (5) дипломирани 
инжењер за информационе системе, одсеци за 
информационе системе и информационе сис-
теме и технологије; (6) дипломирани инжењер 
организације за информационе системе, одсе-
ци за информационе системе и информацио-
не системе и технологије; (7) дипломирани 
инжењер организационих наука, одсеци за 
информационе системе и информационе сис-
теме и технологије; (8) дипломирани инжењер 
информатике, односно дипломирани инжењер 
рачунарства; (9) дипломирани информатичар; 
(10) дипломирани информатичар – пословна 
информатика; (11) дипломирани информа-
тичар – професор информатике; (12) дипло-
мирани информатичар – мастер; (13) дипло-
мирани професор информатике – мастер; 
(14) дипломирани информатичар – мастер 
пословне информатике; (15) мастер матема-
тичар; (16) мастер информатичар; (17) мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства; (18) 
мастер инжењер информационих технологија; 
(19) мастер инжењер организационих наука 
(студијски програм Информациони системи 
и технологије или Софтверско инжењерство 
и рачунарске науке); (20) мастер професор 
информатике и математике; (21) мастер физи-
чар (професионални статус мастер физичар 
професор физике и информатике), са прет-
ходно стеченим стручним називом дипломи-
рани физичар. Лице из тачке 2) овог члана 
које је стекло академско звање мастер мора 
имати, у оквиру завршених основних студија, 
положено најмање пет предмета из области 
рачунарства и информатике (од тога најмање 
један из области Програмирање и најмање 
један из области Објектно програмирање) и 
најмање три предмета из области Математи-
ка, што доказују потврдом издатом од стране 
високошколске установе. Уколико школа преу-
зимањем или конкурсом не заснује радни однос 
са лицем које испуњава услове из става 1 ове 
тачке, наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада из предмета Примена рачунара, 
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Програмирање, Рачунарски системи, Опера-
тивни системи и рачунарске мреже, Објектно 
оријентисано програмирање, Базе података, 
Програмске парадигме, Веб програмирање 
може да изводи и лице које је на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, савладало про-
грам рачунарства и информатике у трајању од 
најмање четири семестра. Испуњеност услова 
из става 3. ове тачке утврђује министарство 
надлежно за послове образовања, на основу 
наставног плана и програма студија, односно 
студијског програма.

ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава услове 
за пријем у радни однос прописане чланови-
ма 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања и члановима 17 и 
19 Правилника о организацији и системати-
зацији послова Гимназије у Рашки бр. 403/7 
од 15.09.2022. год; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина на висиокошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, 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 испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу сма-
тра се да има образовање из члана 142 став 1 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, а кандидат који нема образовање из 
члана 142 став 1 Обавезан је да стекне ово 
образовање у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; да зна 
српски језик на којем се остварује образовно 
васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да 
приложи: пријавни формулар који попуљава 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, који 
штампа и исти прилаже са документацијом, 
уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о неосуђиваности, 
диплому или уверење о стеченој стручној 
спреми, потврда одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика (само за кандидате који обра-
зовање нису стекли на српском језику). Дока-
зе о испуњености услова у погледу психичке, 
физичке и здравствене способности кандидат 
који буде изабран доставља пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве доставити на 
адресу Гимназија, Милуна Ивановића 2, 36350 
Рашка, лично или поштом. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на телефон 
036/736-043.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО”

36350 Рашка, Милуна Ивановића бб.
тел. 036/736-120

Кафе куварица / сервирка
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства и одсуства  
са рада ради неге детета

УСЛОВИ: 1. да кандидт има одговарајуће обра-
зовање: основно образовање; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом, 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. 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 дос-
тављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови” НСЗ. Конкурс спроводи конкурс-
на комисија именована од стране директора 
Предшколске установе. Сви докази о испуње-
ности услова достављају се уз пријаву из тачке 
1, 3, 4, 5, осим доказа о испуњености услова 
из тачке 2 (психичка, физичка и здраствена 
способност) која се прибавља пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир. Напомена: 
кандидати уз пријаву на конкурс достављају 
кратку биографију – ЦВ, контакт телефон, тач-
ну адресу боравка, ради достављања писма и 
позивања за обављање психолошке процене 
способности за рад са децом, у складу са зако-
ном. Пријаве на конкурс са потребним доказима 
о испуњавању услова подносе се на горе наве-
дену адресу.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА 
ШКОЛА „Др ЂОРЂЕ РАДИЋ”

36000 Краљево, Миомира Бркушанца Мишка 2
тел. 036/359-888

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 и 
то: 1) да има одговарајуће високо образовање 
за наставника средње школе, педагога или 
психолога школе, стечено на: 1. студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2. студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 3. на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из тачке 1 подтачка 2 мора 
да има завршене студије првог степена из нау-

чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик односно језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; да 
има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има обуку 
и положен испит за директора установе. Кан-
дидати су дужни да докажу испуњеност услова 
достављањем следеће документације: попуњен 
и одштампан формулар за пријаву на конкурс 
(формулар се налази на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја); оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту односно оригинал или оврена 
фотокопија обавештења о положеном испиту 
за лиценцу; оригинал или оверена фотокопија 
потврде о радном стажу у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања са назнаком на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
временском периоду је стечено радно истку-
ство; оригинал или оверена фотокопија лекарс-
ког уверења не старијег од 6 месеци у тренутку 
подношења; оригинал или оверена фотокопија 
извода из казнене евиденције из надлежне 
Полицијске управе о подацима из казнене еви-
денције за кривична дела из чл. 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, издато после објављивања конкру-
са; уверење надлежног суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак и да није 
покренута истрага у оригиналу или овереној 
фотокопији, издато после објављивања конкур-
са; оригинал или оверена фотокопија уверење 
о држављанству Републике Србије не старије 
од 6 месеци у тренутку подношења; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених не старије од 6 месеци у тре-
нутку подношења; оригинал или оверена фото-
копија потврде о положеном испиту за лиценцу 
за директора установе образовања и васпитања 
(ако је кандидат положио испит за директора 
школе); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредно-
вања за кандидата који је претходно обављао 
дужност директора школе (оверена копија). 
Уколико надзор није вршен доставити потврду 
надлежне Школске управе да у периоду њего-
вог мандата није вршен стручно-педагошки 
надзор школе и оцена спољашњег вредновања 
(не старије од 6 месеци); извештаја просвет-
ног саветника о резултату стручно педагошког 
надзора у раду кандидата (оригинал или ове-
рена копија) уколико је вршен надзор. Уко-
лико надзор није вршен потребно је достави-
ти потврду надлежне Школске управе да није 
вршен стручно-педагошки надзор кандидата 
(не старије од 6 месеци); биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе. Доказ 
о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао 
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на српском језику. Пријава на конкурс која не 
садржи доказ о савладаној обуци и положеном 
испиту за директора неће се сматрати непот-
пуном. Кандидат изабран за директора школе 
који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност, у складу са условима про-
писаним законом. Лекарско уверење прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Пријаве на конкурс са потребном доку-
ментацијом о испуњености услова доставити 
лично или на адресу Пољопривредно-хемијска 
школа Др Ђорђе Радић” Миомира Бркушанца 
Мишка 2, 36000 Краљево у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса у периодичном 
издању публикације Националне службе за 
запошљавање „Послови” са назнаком „Прија-
ва на конкурс за директора школе”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Лице задужено за давање додат-
них информација о конкурсу је секретар школе 
Ракоњац Весна на телефон: 036/359-888.

ОШ „МИЛУН ИВАНОВИЋ” 
36342 Ушће, Капетана Срђана Кошанина 8

тел. 036/5430-055
e-mail: milunskola@yahoo.com

Наставник физике
за 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова про-
писаних чланом 24 ст. 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење) треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139 ст. 1, 
т. 1), 2), 3), 4) и 5) чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19 и 129/2021) и посебне услове предвиђе-
не Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, васпитача и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 
5/22, 6/22, 10/22 и 15/22). Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи и то: уверење 
о држављанству (са холограмом или оверена 
фотокопија не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (са холограмом или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци); 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању основних и мастер 
студија; лекарско уверење, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду; оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (осим за приправнике и друга лица 
која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита); извод из казнене еви-
денције 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или 

оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
потврду одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика 
(само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику). Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у листу Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Након утврђе-
не испуњености услова кандидата за пријем 
у радни однос, 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
По достављеном извештају са кандидатима 
ће се обавити разговор. Пријаве достављати 
на адресу ОШ „Милун Ивановић”, 36342 Ушће, 
Капетана Срђана Кошанина 8, или лично. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на 
телефон 036/5430-055.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

Радник на одржавању хигијене – 
чистачица

2 извршиоца

УСЛОВИ: У погледу услова извршилац треба да 
испуњава услове прописане Законом о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 
и 129/21), Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
– одлука УС, 113/17 и 95/18) и Правилником о 
организацији и систематизацији радних места 
Угоститељско-туристичке школе са домом уче-
ника Врњачка Бања и то: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетан, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, да има одговарајуће 
образовање и то стечени 1. ниво НОКС-а. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар, који 
могу преузети на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Уз попуњени пријавни 
формулар кандидати треба да приложе сле-
деће доказе: извод из матичне књиге рођених 
(са холограмом), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), сведочанство, дипло-
ма или уверење као доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању и уверење, односно извод 
из казнене евиденције (не старији од 6 месеци) 
као доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-

ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ о познавању срп-
ског језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао одговарајуће образовање на српском 
језику. Докази се подносе у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Докази који су приложени уз 
пријаву се не враћају подносиоцима. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Рок за подношење пријава за учешће 
на конкурсу је 8 дана од дана оглашавања овог 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве 
се подносе лично или препорученом поштом 
на адресу Угоститељско-туристичка школа са 
домом ученика Врњачка Бања, Хероја Чајке 18, 
36210 Врњачка Бања.

Домар

УСЛОВИ: У погледу услова извршилац треба да 
испуњава услове прописане Законом о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 
и 129/21), Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
– одлука УС, 113/17 и 95/18) и Правилником 
о организацији и систематизацији радних мес-
та Угоститељско-туристичке школе са домом 
ученика Врњачка Бања и то: да је државља-
нин Републике Србије, да је пунолетан, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да зна српски језик и језик на 
коме се остварује обаровно-васпитни рад, да 
има средње стручно образовање машинске, 
електотехничке или техничке струке. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар, који 
могу преузети на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Уз попуњени пријавни 
формулар кандидати треба да приложе сле-
деће доказе: извод из матичне књиге рођених 
(са холограмом), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), диплому или уверење као 
доказ о стеченом одговарајућем образовању и 
уверење, односно извод из казнене евиденције 
(не старији од 6 месеци), као доказ да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења угово-
ра о раду. Доказ о познавању српског језика и 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
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рад подноси кандидат који није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику. Докази 
се подносе у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Докази који су приложени уз пријаву се 
не враћају подносиоцима. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Рок за подношење пријава за учешће 
на конкурсу је 8 дана од дана оглашавања овог 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве 
се подносе лично или препорученом поштом 
на адресу Угоститељско-туристичка школа са 
домом ученика Врњачка Бања, Хероја Чајке 18, 
36210 Врњачка Бања.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

Наставник српског језика и 
књижевности

са 50% радног времена

УСЛОВИ: У погледу услова извршилац треба да 
испуњава услове прописане Законом о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 
и 129/21), Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18), Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 4/22, 14/22 и 15/22) и Правилником о орга-
низацији и систематизацији радних места Угос-
титељско-туристичке школе са домом ученика 
Врњачка Бања и то: да је држављанин Репу-
блике Србије, да је пунолетан, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, да има одговарајуће 
образовање и то: 1. образовање у складу са 
одредбама члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, а у погледу сте-
пена и врсте образовања да испуњава усло-
ве прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада трговина, угоститељство и 
туризам, 2. у складу са чланом 142 став 1, 2. 
и 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања обавезно образовање из члана 140 
овог закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломрања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са европ-
ским системом преноса бодова. Образовање 
из става 1 овог члана, наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач 
и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испит из педагогије и психологије или је 

положио испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из става 1 овог члана закона, да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар, који могу преузети 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете. Уз попуњени пријавни формулар 
кандидати треба да приложе следеће доказе: 
извод из матичне књиге рођених (са хологра-
мом); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); диплому или уверење као доказ о 
одговарајућем образовању; уверење, односно 
извод из казнене евиденције (не старији од 6 
месеци) као доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српс-
ком језику у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и уче-
ницима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Докази се подносе 
у оригиналу или овереној фотокопији. Дока-
зи који су приложени уз пријаву се не враћају 
подносиоцима. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
подношење пријава за учешће на конкурсу је 8 
дана од дана оглашавања овог конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве се подносе лично 
или препорученом поштом на адресу Угости-
тељско-туристичка школа са домом ученика 
Врњачка Бања, Хероја Чајке 18, 36210 Врњач-
ка Бања.

ОШ „ЈОВО КУРСУЛА”
36000 Краљево, Доситејева 136

тел./факс: 036/381-131

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
67% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос за рад на радном месту 
наставнка може бити примљен кандидат који 
поред општих услова предвиђених Законом о 
раду („Службени гласник РС”, број 75/2014), 
треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон, 
10/2019, 6/2020, 129/2021) и чл. 37, 40–42 
Правилника о организацији и систематизацији 
радних места у ОШ „Јово Курсула” Краљево бр. 
02-141/2 од 23.03.2018 и Изменама и допунама 
дел. бр. 02-126 од 01.03.2019 и то: да има одго-
варајуће високо образовање у складу са чл. 140 
став 1 тачка 1) подтачка (2) и тачке 2) чл. 142 
ст. 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – други закон, 10/2019, 6/2020, 
129/2021). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са чл. 3 тачка 1 (српски језика) 

и тачка 9 (математика) Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 И 
2/2022); да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Република Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик); да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са европс-
ким системом преноса бодова (сходно чл. 142 
став 1 Закона). Наставник који је у току сту-
дија положио испит из педагогије и психоло-
гије или положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из 
чл. 142 ст. 1 овог закона. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља: 
доказ о стеченом одговарајућем образовању – 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном 
образовању са исправом којом се доказује да је 
кандидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, однос-
но доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије или доказ да је кандидат поло-
жио стручни испит – испит за лиценцу; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци – оригинал или оверена копија); извод 
из казнене евиденције, прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлеж-
не полицијске управе (не старије од 30 дана); 
доказ да кандидат зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад – српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способност за рад са децом и 
ученицима доставља само изабрани кандидат 
по окончању конкурса а пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања огласа.у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”, 
поштом на адресу: ОШ „Јово Курсула” Краље-
во, 36000 Краљево тел. 036/381-131, или лично 
радним даном од 08, 00 до 14, 00 часова. Небла-
говремене и непотпуне пријаве, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се разма-
трати. У поступку избора кандидата конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова из чл. 139 
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује 
на психолошку процену кандидата коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
обавља разговор – интервју са кандидатаима са 
листе, и доставља директору школе извештај о 
кандидатима за избор.
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„ИВО ЛОЛА РИБАР”
36000 Краљево, Доситејева 5/4

тел. 036/315-242

Чистачица
са 91% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 ст. 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17) треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 6/20 и 129/21). 
За радно место под бројем радника на одр-
жавању хигијене са 91% радног ангажовања 
поред општих услова кандидат треба испуња-
ва и услове из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и завршено 
основно образовање. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: Попуњен и одштам-
пан пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; уверење о држављанству (са 
холограмом или оверена фотокопија не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(са холограмом или оверена фотокопија не ста-
рија од 6 месеци); оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(сведочанство о завршеном основном обра-
зовању); потврду одговарајуће установе да 
је кандидат положио испит из српског језика 
(само кандидати који нису стекли образовање 
на српском језику; лекарско уверење, да лице 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду; доказ из казнене евиденције МУП-а да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног 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 
(оригинал или оверену фотокопију, не старијеод 
6 месеци); Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Након утврђене испуње-
ности услова кандидата за пријем у радниод-
нос, кандидати, који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. По достављеном 
извештају са кандидатима ће се обавити разго-
вор. Пријаве достављати на адресу ШОСО „Иво 
Лола Рибар” 36000 Краљево, Улица Доситејева 
5/4, или лично. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон 036/315242.

ОШ „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
36000 Краљево, Карађорђева 178

тел. 036/359-660

Стручни сарадник – педагог

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа у складу са чл. 24 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС и 95/18 – аутентично тумачење) треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139, чл. 140 и чл. 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21), односно да: има одговарајуће 
високо образовање, стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисципинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да је стекло образобање у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017, и 3/2017, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22 и 2/22); да 
послове стручног сарадника – педагога могу да 
обављају: професор педагогије, дипломирани 
педагог – општи смер или смер школске педаго-
гије, дипломирани школски педагог – психолог, 
дипломирани педагог, мастер педагог, дипло-
мирани педагог –мастер; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изечену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
– српски језик (доказ су у обавези да доставе 
само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: одштампан 
и попуњен пријавни формулар (налази се на 
сајту Министарства просвете); ЦВ и радну био-
графију; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству не старије од шест месе-
ци; уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности за наведе-
на кривична дела као и доказ суда да се против 
кандидата не води кривични поступак све не 
старије од 6 месеци; доказ о познавању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Лекар-
ско уверење изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса могу се 
доставити лично или поштом на адресу ОШ 
„Чибуковачки партизани”, ул. Карађорђева 178, 

36000 Краљево, са назнаком „Пријава на кон-
курс” у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати.

КРУШЕВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА
37260 Варварин, Светог Саве 6

тел. 037/788-369

Наставник предметне наставе – 
математика

са 61,11% радног времена

Наставник предметне наставе – 
технолошка група предмета

са 88,2% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утвређено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Кандидат уз пријаву на конкурс треба 
да приложи: одштампани пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства; 
пријаву на конкурс са краћом биографијом; 
оверену копију дипломе о стеченом образо-
вању; уверење из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе о неосуђиваности за кри-
вична дела наведена чланом 139 став 1 тачка 
3 ЗОСОВ (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну копију); уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену копију); 
доказ о знању српског језика (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику). Доказ о испуњености услова у погледу 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос, упућује кандидате на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. У року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене за рад са децом 
и ученицима, комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Комисија обавља разговор са кандида-
тима и сачињава образложену листу кандида-
та који испуњавају услове и доставља дирек-
тору на даље решавање, у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријаве доставити лично секретаријату школе 
или слати препорученом пошиљком на адресу 
школе. Рок за слање пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. Теле-
фон за контакт: 037/788-369. 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИВОЈЕ БАЈИЋ”

37244 Медвеђа
тел. 037/723-415

Домар – мајстор одржавања

УСЛОВИ: Сходно чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања кандидати треба 
да испуњавају следеће услове: одговарајуће 
образовање, четврти степен стручне спреме, 
односно средња школа; да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмањем три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у слкаду са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Уз попуњени пријавни форму-
лар, са кратком биографијом, приложити:ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; извод из књиге рођених; 
извод из књиге венчаних (за особе које су 
мењале презиме); уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци); доказ о знању срп-
ског језика (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском 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). Напомена: У складу са чл. 154 
и 155 кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, з аједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на предходну психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима у Нацио-
налну службу за запошљавање у Крушевцу. 
Пријаве са биографијом (обавезно написати 
контакт телефон) се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови”, лично 
или поштом на горе наведену адресу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Одлука ће бити донета у законском року.

СРЕДЊА ШКОЛА У БРУСУ
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

тел. 037/3825-167

Помоћни радник – чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће 
образовање, односно да има завршену оос-
новну школу. 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад (доказ се под-
носи пре закључења уговора о раду); 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 

против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије. Кандидати подносе следећу документа-
цију: одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из груп кривичних дела против 
полне слободе, групе 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); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве са потребном 
документацијом подносе се у затвореној ковер-
ти, на адресу школе, лично, радним данима од 
09.00 до 14.00 часова, или препоручено поштом 
са назнаком „За конкурс за посао”. Неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРКО ТОМИЋ”

37266 Обреж, Мирка Томића 12
тел. 037/790-120

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос за обављање послова 
стручног сарадника – психолога може да буде 
примљено лице које испуњава услове прописа-
не чланом 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања и чланом 6 
став 1 тачка 2 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи: – поседовање одгова-
рајућег високог образовања (НОКС ниво VII/1 
или VII/2) које је стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из члана 140 става 1) 
тачке 1 подтачка (2) ЗОСОВ мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање српског јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-

ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање на страни кандидата. 
Уз пријаву на конкурс кандидат поред кратких 
биографских података треба да достави сле-
деће доказе о испуњености услова: попуњен и 
одштампан пријавни формулар са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању (кандидати који 
имају високо образовање стечено на студијама 
другог степена достављају оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе првог и другог 
степена); оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству, оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рође-
них, доказ о знању српског језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику), уверење полицијске упра-
ве да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела и дискриминаторно 
понашање из члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (не 
старије од 2 месеца, рачунајући до дана истека 
рока за пријаву на конкурс). Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду, дос-
тавља уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености предвиђених услова доставља-
ти поштом или лично, у затвореној коверти, 
на адресу: ОШ „Мирко Томић” Обреж, Мирка 
Томића бр. 12, 37266 Обреж, са назнаком „Кон-
курс за стручног сарадника – психолога”. На 
полеђини коверте обавезно написати име, пре-
зиме, адресу и број телефона. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Документа-
ција се неће враћати кандидатима. Неблаговре-
мене или непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање Директор доноси решење о избо-
ру кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од достављања образложене листе конкурсне 
комисије. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и преко телефо-
на 037/790-120.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”

37000 Крушевац, Чупићева 25

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 
одређених стручних предмета 
у стручној школи – наставник 

упоредног клавира

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 
и 129/21), чланом 2. став 1 тачка 11) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020 и 9/2020), чланом 4 став 1 тачка 
16) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним и уметничким школама у 
подручју рада култура, уметност и јавно инфор-
мисање („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 9/19 и 14/20) и 
Правилником о организацији и систематизацији 
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послова у Музичкој школи. Кандидати подно-
се: одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; биогра-
фију; доказ о стеченом образовању (оверена 
фотокопија дипломе и додатка дипломи); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених; 
доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичних дисциплина, односно уве-
рење да су у току студија положили испите из 
педагогије и психологије или доказ да су поло-
жили стручни испит, односно испит за лиценцу 
(у складу са чланом 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања); уверење о нео-
суђиваности, прибављено од надлежног органа 
МУП-а; доказ о знању српског језика – подноси 
кандидат који средње, више, или високо обра-
зовање није стекао на српском језику, издат од 
одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се 
подносе лично у Секретаријату Музичке школе 
„Стеван Христић”, Крушевац, Чупићева 25 или 
поштом (препорученом пошиљком) на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс”.

ОШ „ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ”
37258 Доњи Крчин, Крагујевачки друм бб.

тел. 037/3795-180

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена, за рад  
у Доњем Крчину и Залоговцу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: Да поседује одговарајуће високо обра-
зовање из члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 10/2019 и 6/20), за 
наставника основне школе, стечено: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице мора да има заврше-
не студије првог степена из научне области, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; – Да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; Да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
то за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије, што се доказује уверењем о 

држављанству; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, односно српски 
језик. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Минстар-
ства просвете, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар кан-
дидати достављају и следећу документацију: 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог сте-
пена доставља оверену копију дипломе другог 
степена и оверену копију дипломе основних 
академских студија; доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (потврда, уверење 
или други документ издат од стране МУП-а 
РС, оригинал не старији од 1 месеца); доказ о 
познавању српског језика, као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – дос-
тавља само кандидат који није стекао образо-
вање на српском језику (потврда, уверење или 
други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одгова-
рајуће високошколске установе – оригинал или 
оверена фотокопија); – уверење о држављан-
ству Републике Србије, оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци. Уверење 
о здравственој способности кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима кандидата за наставника врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. У пријави 
кандидат треба да наведе тачну адресу на којој 
живи и број телефона. Пријаву доставити на 
адресу: ОШ „Херој Мирко Томић” Крагујевачки 
друм бб, 37258 Доњи Крчин, са назнаком „За 
конкурс”. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на 
телефон 037/3795-180.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР БУКИЛИЋ”

Туларе
16240 Медвеђа, Владимира Букилића 9

тел. 063/1743-500

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/2018, 10/19, 6/20, 129/21), кандидат 
треба да има одговарајуће образовање стечено 
на студијама другог степена академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичка ака-
демске студије и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области из одго-
варајућег предмета, односно групе предмета, 
образовање на основим студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; одговарајући степен стручне 
спреме, одређеног занимања према Правил-
нику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21 и 4/21); Кандидат треба: 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити 

за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примања или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са Законом, утврђено дискриминиторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије. 
Кандидат попуњава пријавни формулар скинут 
са званичне странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, и уз одштампан, 
попуњен и потписан формулар који је обаве-
зан, доставља и пријаву на конкурсу. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе или 
уверење о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци или 
оверену фотокопију; извод из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверену фотоко-
пију; уверење из основног суда и уверење из 
МУП-а. Доказ да лице има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима 
доказује се уверењем надлежног дома здравља 
– Службе медицине рада пре закључивања уго-
вора о раду – доставља га изабрани кандидат. 
Предвиђена психолопка процена способности 
кандидата за рад са ученицима, обавља се у 
складу са Законом; Неблаговремене, неуредне 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Школа није у обавези да враћа 
конкурсну документацију. Пријаве са потребном 
документацијом слати препорученом поштом на 
адресу: ОШ „Владимир Букилић” Туларе, Вла-
димира Букилића 9, 16247 Туларе, или предати 
лично у секретаријату школе, са назнаком „За 
конкурс – конкурсној комисији школе”, радним 
даном од 08 до 13 часова.

ГИМНАЗИЈА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 78

тел. 016/843-311

Радник на одржавању хигијене – 
чистачица

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају про-
писане услове, предвиђене Законом о раду, 
Законом о основама система образовања и вас-
питања и то: да имају одговарајуће образовање 
(основно образовање) у складу са чланом 139 
и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и одредбама Правилника о органи-
зацији и систематизацији радних места Гимна-
зије „Стојан Љубић” Лебане; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да има држављанство Републи-
ке 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да знају српски језик 
на којем се остварује образовно-вапитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Конкурс траје 8 дана од дана 
оглашавања, а кандидати уз пријавни форму-
лар који се преузима и попуњава на званичној 
интернет страници Министарства и доставља 
школи, достављају и следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе – сведочанства 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1021-1022 | 04.01.2023.58

или уверења о стеченом образовања, уверење 
о држављанству (оверена фотокопија – не ста-
рија од 6 месеци), уверење о неосуђиваности 
за наведена кривична дела из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија). Напомена: лекарско уве-
рење је потребно када решење о избору поста-
не коначно, пре закључивања уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс”.

СТШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
16230 Лебане, Цара Душана 78

тел. 016/843-205

Инструктор вожње
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају про-
писане услове, предвиђене Законом о раду, 
Законом о основама система образовања и 
васпитања и то: да имају одговарајуће средње 
образовање и положени специјалистички испит 
за инструктора вожње Б категорије, V степен 
стручне спреме; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 
да има држављанство Републике Србије; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да знају српски језик 
на којем се остварује образовно-вапитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику. Конкурс траје 8 дана од 
дана јавног оглашавања, а кандидати уз пријав-
ни формулар који се преузима и попуњава на 
званичној интернет страници Министарства и 
доставља школи, достављају и следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе, сведо-
чанства или уверења о стеченом образовању, 
уверење о држављанству (оверена фотокопија 
– не старија од 6 месеци), уверење о неосуђи-
ваности за наведена кривична дела из казне-
не евиденције надлежне полицијске управе (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (оверена фотокопија). Напомена: 
лекарско уверење је потребно када решење 
о избору постане коначно, пре закључивања 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс”.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
16201 Манојловце, Маршала Тита 98

тел. 016/785-234

Наставник физике
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Утврђени чл. 139 и 140 ЗОСОВ („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон 
10/19, 6/20, 129/21); Посебни услови: За рад-
но место наставник предметне наставе услови 
прописани Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова и задатака. Врста и сте-
пен стручне спреме за одређено радно место 
наставник предметне наставе – физика, за 
које је расписан конкурс прописани су Правил-

ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 
4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 
15/22). Пријавни формулар за учешће на кон-
курсу кандидат преузима са званичне интере-
нет странице Министарства просвете, попуњава 
га и заједно са доказима о испуњавању услова 
конкурса подноси на адресу ОШ „Радоје Дома-
новић”, Маршала Тита 98, 16201 Манојловце, 
са назнаком „За конкурс” у року од 8 дана од 
дана објављивања овог конкурса. Уз пријавни 
формулар кандидат подноси следеће доказе о 
испуњавању услова конкурса: оверену фотоко-
пију дипломе о стручној спреми; оверену фото-
копију / оригинал извода из матичне књиге 
рођених (са холограмом); оверену фотокопију / 
оригинал уверења о држављанству (не старије 
од шест месеци); уверење да лице није осуђи-
вано за дела прописане чланом 139 став 1) тач-
ка 3) ЗОСОВ (издаје надлежни МУП РС); доказ 
о познавању српског језика подноси кандидат 
који образовање није стекао на српском језику; 
лекарско уверење (не старије од 6 месеци) под-
носи кандидат пре закључења уговора о раду. 
Оверена фотокопија јесте фотокопија ориги-
налног документа која се оверава код јавног 
бележника. Неоверене фотокопије докумената 
сматраће се непотпуном документацијом и по 
истој се неће поступати. Благовременом прија-
вом сматраће се она пријава која је предата у 
року утврђеном конкурсом. Потпуном прија-
вом сматраће се пријава која у прилогу садржи 
документа којим кандидат доказује да испуња-
ва услове означене у конкурсу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Кандидати ће бити писмено обавештени о одлу-
ци конкурсне комисије у законом предвиђеном 
року. Ближа обавештења у вези са расписаним 
конкурсом се могу добити лично у секретарија-
ту школе или на телефон 016/785-234 сваког 
радног дан од 8 до 12 часова.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
16000 Лесковац, Боре Пиксле 1

тел. 016/3441-022

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Чланом 122 став 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019 и 6/2020, 129/2021), прописано је да 
кандидат за директора школе може да буде 
лице које испуњава услове прописане чланом 
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и члана 52 Ста-
тута школе, односно лице које је стекло: 1. 
одговарајуће високо образовање за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога и 
психолога на: 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 пред-
мет, односно групу предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, под условом да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно струч-
не области за одговорајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним академским 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Дужност директора може да обавља лице – 

кандидат које поред одговарајућег образо-
вања за наставника те врсте школе (средње 
стручне школе) и подручја рада (здравство и 
социјална заштита), за педагога и психолога 
има (члан 122 став 5 Закона): 2. дозволу за рад 
наставника тј. стручног сарадника; 3. обуку и 
положен испит за директора установе; 4. нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 5. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 6. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; као и 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
привредни преступ утврђен Законом о основа-
ма система образовања и васпитања у вршењу 
раније дужности; 7. да има држављанство Репу-
блике Србије; 8. да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат за директора школе 
попуњава пријавни формулар за пријаву на 
конкурс скинут са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (образац се преузима са званичне 
интернет странице Министарства) и уз пријаву 
подноси одговарајуће доказе који потврђују 
испуњавања прописаних услова: биографију 
са прегледом радне биографије; диплому о 
завршеном одговарајућем високом образовању 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
положеном стручном испиту односно испиту за 
лиценцу – дозволи за рад наставника и струч-
ног сарадника (оригинал или оверена фотоко-
пија); оригинал или оверена фотокопија доку-
мента о положеном испиту за директора ако је 
кандидат поседује, уколико је кандидат у фази 
обуке за полагање испита потребно је достави-
ти пријаву за похађање програма обуке. Уко-
лико пријава не садржи наведене документе 
иста се неће сматрати непотпуном, кандидат 
може бити изабран а изабрани кандидат биће 
у обавези да у законском року положи испит 
за директора (члан 122 став 9 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања); потврду 
надлежне установе да кандидат има најмање 
осам родина рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад ца децом и уче-
ницима (лекарско уверење издато од стране 
надлежне здравствене установе); доказ да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
Законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(извод из казнене евиденције у складу са чла-
ном 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања од стране надлежних 
органа не старије од 6 месеци од дана дос-
тављања пријаве на конкурс) – оригинал или 
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оверена фотокопија; доказ да није осуђивано 
правоснажном пресудом за привредни преступ 
утврђен Законом о основама система образо-
вања и васпитања y вршењу раније дужности 
(уверење привредног суда да није осуђиван за 
привредни преступ у вршењу раније дужности 
не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс) – оригинал или овере-
на фотокопија; – доказ да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, односно да није 
подигнута оптужница за кривична дела наве-
дена у конкурсу (уверење надлежног суда не 
старије од 6 месеци од дана достављања прија-
ве на конкурс) – оригинал или оверена фотоко-
пија; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да зна српски језик 
на којем це остварује образовно васпитни рад – 
потврда високошколске установе да је кандидат 
положио испит о знању српског језика (у оба-
вези су да доставе кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, остали канди-
дати овај услов доказују дипломом о стеченом 
образовању (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о резултату стручно-педарошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника) – уколико га је било у току рада 
кандидата (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
од стране Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС за време трајања мандата 
– уколико се на конкурс пријавило лице које је 
претходно обављало дужност директора шко-
ле (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених; предлог програма 
рада школе; очитану личну карту као и друга 
документа која могу послужити приликом доно-
шења одлуке о избору. Све исправе – докази 
морају бити оверене од стране надлежних орга-
на или у оригиналу и не могу бити старије од 
6 месеци од дана достављања пријаве на кон-
курс. Докази о испуњавању услова саставни 
су део пријаве на конкурс и кандидат их дос-
тавља уз пријаву школи. Лекарско уверење се 
прибавља пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови” НСЗ. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће цц 
узимати у обзир. Пријаве на конкурс са потреб-
ном документацијом о испуњености усло-
ва подносе се на адресу: Медицинска школа, 
Боре Димитријевића Пиксле 1, 16000 Лесковац, 
поштом, или непосредно у школу, у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за избор дирек-
тора школе”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити непосредно у школи – секре-
тар школе на тел. 016/3441-022. О резултатима 
конкурса кандидат ће бити обавештен од стра-
не школе након пријема решења о именовању 
директора школе од стране Министра просвете, 
науке и технолошког развоја.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„11. ОКТОБАР”
Лесковац, Кајмакчаланска 24

тел. 016/242-175

Дефектолог наставник  
у посебним условима

Наставник предметне наставе у 
посебним условима – енглески језик

Наставник предметне наставе у 
посебним условима – математика

са 50% радног времена

Чистачица у посебним условима
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да: има стечено 
одговарајуће високо образовање из члана 140 
а у вези са чланом 139 став 1 тачка 1) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19 и 129/21) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама за ученике лако ментал-
но ометене у развоју („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 
2/12 и 11/16) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и васпитача у основној школи за ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, број 
17/2018) и Правилник о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за ученике 
лако ментално ометене у развоју („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 1/95, 
24/2004, 10/2009, 2/2012 и 11/2016). Послове 
дефектолога наставника у посебним условима 
може да обавља лице дипломирани дефекто-
лог олигофренолог, мастер дефектолог који 
је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм специјална едукација 
и рехабилитација особа са тешкоћама у мен-
талном развоју, дипломирани дефектолог – 
мастер који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћа-
ма у менталном развоју; Послове наставника 
енглеског језика може да обавља лице: које 
има одговарајуће високо образовање, мини-
мум VII/1 степен и звање професора однос-
но дипломираног филолога за енглески језик 
и књижевност, мастер филолог – студијски 
програм англистика и сва лица која испуња-
вају услове у складу са чл. 3 став 1 тачка 3 
подтачка 1) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 5/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); Посло-
ве наставника предметне наставе у посеб-
ним условима – Математика, може да обавља 
лице: (1) професор математике; (2) дипломи-
рани математичар; (3) дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене; (4) 
дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; (5) дипломирани математичар 
– информатичар; (6) дипломирани матема-
тичар – професор математике; (7) дипломи-
рани математичар за математику економије; 
(8) професор математике – теоријско усме-
рење; (9) професор математике – теоријски 
смер; (10) професор математике и рачунар-
ства; (11) професор информатике – матема-
тике; (12) професор хемије – математике; 
(13) професор географије – математике; (14) 
професор физике – математике; (15) профе-
сор биологије – математике; (16) дипломи-
рани математичар – астроном; (17) дипломи-
рани математичар – теоријска математика; 
(18) дипломирани математичар – примењена 
математика; (19) дипломирани математичар 
– математика финансија; (20) дипломирани 
инжењер математике (са изборним предме-
том Основи геометрије); (21) дипломирани 
информатичар; (22) дипломирани професор 
математике – мастер; (23) дипломирани мате-
матичар – мастер; (24) мастер математичар; 
(25) мастер професор математике; (26) мас-
тер математичар – професор математике; 
лице из тачке 1-26. које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно заврше-

не основне академске студије на студијским 
програмима Математика или Примењена мате-
матика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије); Посло-
ве Чистачица у посебним условима, може да 
обавља лице:које име минимум завршено 
основно образовање. Кандидат треба да: 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену санкцију и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик на којем се остварује 
образовно васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају следећу документа-
цију: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем обра-
зовању; уверење о стручној дефектолошкој 
оспособљености за рад са ученицима оме-
теним у развоју са факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију (за радна места 
на којима је предвиђено према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама за ученике лако ментално ометене 
у развоју („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009 и 2/2012 и 
11/2016), оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за лиценцу 
– дозволу за рад уколико кандидат има лицен-
цу; извод из матичне књиге рођених – ори-
гинал или оверену фотокопију; уверење из 
казнене евиденције МУП-а да није осуђиван 
правноснажном пресудом за наведена кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања – 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству – ори-
гинал или оверена фотокопија; знање српског 
језика на коме се остварује образовно васпит-
ни рад – уколико образовање није стечено 
на српском језику – доказ одговарајуће висо-
кошколске установе за издавање таквих доку-
мената. Уз пријавни формулар (налази се на 
сајту Министарства просвете) кандидат дос-
тавља и биографске податке, односно радну 
биографију (ЦВ), тачну адресу пребивалишта 
и актуелни број фиксног или мобилног теле-
фона, очитану личну карту. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата по конкурсу и 
упућује на претходну проверу психофизичких 
способности за рад са ученицима, коју врши 
надлежна служба за запошљавање приме-
ном стандардизованих поступака. Лекарско 
уверење као доказ доставља кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријаве 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве се подносе 
непосредно или путем поште на напред наве-
дену адресу школе, са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос”. Пријава се подноси за 
свако радно место посебно. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. По 
завршетку конкурса примљена документација 
се не враћа кандидатима.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДЕ МЕТАЛАЦ”

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

Наставник енглеског језика са 
27,78% од радног времена и 

наставник грађанског васпитања  
са 20% радног времена

(са 47,78% радног времена, 1 
извршилац), на одређено време до 

повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

Наставник електротехничке групе 
предмета

на одређено време до повратка 
запосленог са функције  

директора школе

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
из члана члана 139 и члана 140 став 1) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 129/21) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника, из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
број 4/2022): да има одговарајуће високо обра-
зовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвњење, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује васпитно-образовни 
рад. За радно место наставник електротехничке 
групе предмета са 100% радног времена, кан-
дидат треба да испуњава услове из члана чла-
на 139 и члана 140 став 1) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 129/21) и Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Електротехника школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
број 4/2022): да има одговарајуће високо обра-
зовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвњење, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкицју, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује васпитно-образов-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства и заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи потребну доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о сте-

ченој стручној спреми као доказ да има одго-
варајуће образовање или уверење о стеченом 
образовању (ако диплома није уручена) не 
старије од 6 месеци; кандидати који су високо 
образовање стекли након 10. септембра 2005. 
године подносе оверену фотокопију дипломе 
основних и мастер студија; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству као 
доказ да имају држављанство Републике Србије 
(не старије од 6 месеци у односу на дан исте-
ка конкурса); уверење из казнене евиденције 
МУП-а да нема осуде (не старије од 6 месеци у 
односу на дан истека конкурса); доказ о знању 
српског језика, осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику или су 
положили испит из српског језика по програ-
му одговарајуће школску установе. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима подноси 
се пре закључење уговора о раду са изабрани 
кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор у складу са Законом. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни пднос из члана 139 Закона 
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који буду испуњавали усло-
ве конкурса у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за запошљавање. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидтаима са листе из претходоног става, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и достављају је дирек-
тору. Директор досноси доноси решење о избо-
ру кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од дана достављања образложене листе. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Техничка 
школа „Раде Металац”, Димитрије Туцовића бб., 
Лесковац. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити од секретара 
школе, путем телефона 016/234-612.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ”

16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-124

Оглас објављен 28.12.2022, у публикацији 
„Послови” дана поништава се у делу који се 
осноси на послове наставник предметне наста-
ве – математика са 66, 67% радног времена на 
одређено време, ради замене одсутног запос-
леног преко 60 дана, због повратка запосленог 
са боловања.

ОШ „АЦА СИНАДИНОВИЋ”
16222 Предејане, Омладинска 28

тел. 016/3406-117

Наставник предметне наставе – 
хемије

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

са функције директора школе

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021). Наставник, васпитач и стручни 
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степе-

на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли 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 
и према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи за наставника хемије; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном 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 родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс достављају се дока-
зи о испуњености услова: оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе (основних и мастер 
студија); оригинал уверења о неосуђиваности, 
однсоно извод из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених, Оверене фотокопије не 
смеју бити старије од 6 (шест) месеци. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Ради лакше 
комуникације, потребно је да кандидат доста-
ви мејл адресу и контакт телефон. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
школи у року од осам дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве се могу предати непосредно 
у школи или преко поште на следећу адресу: 
ОШ „Аца Синадиновић” Предејане, Омладинска 
28, 16222 Предејане. Сва додатна обавештења 
могу се добити путем телефона број 016/3406-
117 од 8 до 14 сати.

ОШ „РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ 
– МАКСИМ”

16230 Лебане, Цара Душана 76
тел. 016/846-256

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/21), и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе, 
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педагога или психолога, стечено: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: а) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (у овом случају је неопходно 
да кандидат има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за која је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора за кривично дело; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад; да има дозволу за рад (лиценцу) 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има обуку 
и положен испит за директора школе (лицен-
цу за директора школе) – напомена – кандидат 
који нема обуку и положен испит за директора 
може бити изабран, али је дужан да га положи 
у року од две године од дана ступања на дуж-
ност. Уколико се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност 
осталих горе наведених услова, има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3. истог 
закона, то јест високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три 
године или више образовање за наставника те 
врсте школе, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет 
година рада на пословима образовања и васпи-
тања у установи, након стеченог одговарајућег 
образовања. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави следеће доказе: диплома 
о стеченом одговарајућем образовању; извод 
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу); 
уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); доказ о знању срп-
ског језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику); доказ о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; доказ о положеном испиту за 
директора установе (ако је кандидат поседу-
је); уверење издато од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије о неос-
уђиваности из члана 139 став 1 тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 

(не старије од 6 месеци); уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 
6 месеци); потврда Повереника за заштиту рав-
ноправности да код кандидата није утврђено 
дискриминаторно понашање; лекарско уверења 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (не ста-
рије од 6 месеци); потврда о радном искуству у 
области образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора 
установе), односно доказ – потврда да за вре-
ме обављања дужности директора није вршен 
стручно-педагошки надзор установе и оцена 
спољашњег вредновања; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника), односно 
доказ – потврда да није вршен стручно-педа-
гошки надзор у раду кандидата уколико истог 
није било; попуњен пријавни формулар са сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (само за кандидате који нису у радном 
односу у школи, која врши избор директора). 
Сви докази уз пријаву се достављају у ориги-
налу или овереној копији. Фотокопије докуме-
ната које нису оверене од стране надлежног 
органа неће се узети у разматрање. Напоме-
на: доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима кандидат је дужан да достави пре 
закључивања уговора о међусобним правима и 
обавезама директора. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Кандидати ће 
бити позвани на интервју од стране комисије 
за избор директора школе, по истеку рока за 
подношење пријава на конкурс. Министар бира 
директора у року од 30 дана од дана пријема 
документације коју му је доставио Школски 
одбор и доноси решење о његовом именовању, 
о чему школа обавештава лица која су се прија-
вила на конкурс. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се на адресу школе у 
затвореној коверти, лично или поштом, са наз-
наком: „Конкурс за директора школе”, на адре-
су школе: ОШ „Радован Ковачевић – Максим”, 
Цара Душана 76, 16230 Лебане. Пожељно је да 
кандидати у пријави назначе контакт телефон. 
Све потребне информације могу се добити код 

секретара школе, на телефон: 016/846-256.

ЛОЗНИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ТАСИЋ”

15307 Лешница, Браће Малетић 1

Наставник енглеског језика
са 63,36% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и то: 1. да има стечено одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019 и 6/2020, 129/2021) и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19); 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Чистач/ица
5 извршилаца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: 1) да има одговарајуће 
образовање, 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4) да има држављан-
ство Републике Србије, 5) да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник математике

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
то: 1. да има стечено одговарајуће образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19); 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
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децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

Секретар

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18), 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21). 
Кандидат треба да поседује одговарајуће обра-
зовање из области правних наука, а у складу 
са чланом 140 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: кандидати уз попуњен пријавни 
формулар који преузимају са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја достављају и: овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду); доказ о неосуђиваности за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и непостојању дискриминаторног пона-
шања (уверење из казнене евиденције МУП-а 
не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена копија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија); доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику). У току трајања поступ-
ка одлучивања конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата који се, у року од 8 дана од 
истека рока за подношење пријава, упућују на 
претходну проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање, о чему ће кан-
дидати из ужег избора бити благовремено оба-
вештени. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Својеручно 

потписане пријаве, са контакт подацима и са 
потребном документацијом доставити, лично 
или поштом, у затвореној коверти на адресу 
школе, са назнаком „Конкурс за пријем у рад-
ни однос”. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Кандидати који не буду изабрани документа-
цију могу преузети код секретара ОШ „Петар 
Тасић” Лешница. Ближе информације на број 
телефона: 015/840-380.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„БАМБИ”

15300 Лозница
Веселина Мисите 26
тел. 015/7882-122

Васпитач 
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услове из члана 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020 и 129/201). Уз пријаву доста-
вити: оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућем образовању (не старија од 6 месеци), 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
(не старије од 6 месеци) полицијске управе да 
лице није осуђивано правоснажом пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примања или давања 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци), уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци), кратку биографију.

Спремачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и члана 24-29 Закона о раду. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопикију 
сведочанста о завршеној основној школи (не 
старије од 6 месеци) оригинал или оверену 
фотокопију уверења (не старије од 6 месе-
ци) полицијске управе да лице није осуђивано 
правоснажом пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци), 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), кратку биографију.

Техничар одржавања одеће  
– вешерка

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и члана 24-29 Закона о раду. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопикију сведочанс-
та о завршеној основној школи (не старије од 
6 месеци) оригинал или оверену фотокопију 
уверења (не старије од 6 месеци) полицијске 
управе да лице није осуђивано правоснажом 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примања 
или давања мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци), 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија не старија од 6 месеци), кратку 
биографију.

ОСТАЛО: конкурс остаје отворен осам дана од 
дана објављивања. Сви заинтересовани канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи на 
адресу: Предшколска установа „Бамби” Лозни-
ца, Веселина Мисите 26, 15300 Лозница, тел. 
015/7882-122.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
15300 Лозница, Саве Ковачевића 1

Наставник стручних предмета у 
подручју рада здравство и социјална 

заштита (у области фармација)

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специја-
листа фармацеутске технологије; дипломира-
ни фармацеут; специјалиста фармације. Лице 
треба да има и доказ о испуњености услова из 
члана 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласни РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018, – др. зако-
ни, 6/2020 и 129/2021) а то је да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечених у високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у скалу да Европским систе-
мом преноса бодова

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада у подручју рада 

личне услуге

УСЛОВИ: лице са стеченим високим образо-
вањем и претходно завршеном специјали-
зацијом креатор женских фризура; лице са 
стеченим високим образовањем и претходно 
завршеном специјализацијом – креатор муш-
ких фризура; лице са завршеним студијама на 
вишој школи, са претходно завршеном специја-
лизацијом – креатор женских фризура; лице са 
завршеним студијама на вишој школи, са прет-
ходно завршеном специјализацијом – креатор 
мушких фризура; креатор женских фризура, 
креатор мушких фризура; лице са завршеним 
мастер академским студијама, претходно поло-
жен специјалистички, односно мајсторски испит 
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и радним искуством у струци у трајању од нај-
мање пет година; лице са завршеним основ-
ним академским студијама, претходно положен 
специјалистички, односно мајсторски испит и 
радним искуством у струци у трајању од нај-
мање пет година; лице са завршеним основним 
струковним студијама, претходно положен спе-
цијалистички, односно мајсторски испит и рад-
ним искуством у струци у трајању од најмање 
пет година.

За све образовне профиле положен специја-
листички испит. Лице треба да има и доказ 
о испуњености услова из члана 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) а то је да има 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечених у високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у скалу да Европс-
ким системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из. чл. 139, 140, 142 и 143 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020, 129/21); да испуњавају услове у погле-
ду стручне спреме сходно Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада здравство и социјал-
на заштита („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, број 4/22), Правилнику о врсти 
и степену образовања, наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада личне услуге („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, број 
4/22). Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарсва просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања огласа. Конкурс се 
објављује у недељном листу „Послови”. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија именована 
од стране директора Школе, а избор се врши 
у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања. У поступку одлучивања у 
избору кандидата, кандидати изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидати су дужни да уз пријаву 
доставе одређену документацију: попуњен и 
одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фото-
копију дипломе, доказ да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након доплимирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са европским систе-
мом преноса бодова (оригинал или оверена 
фотокопија потврде – уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из пси-
хологије и педагогије или оверена копија уве-
рења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу); уколико има (уколико 
неме дужан је да у року од једне године, а 
највише две године од дана пријема у радни 
однос стекне ово образовање као услов за 
пологање испита за лиценцу, оверена фото-
копија уверења о држављанству или оригинал 
(не старије од 6 месеци); оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених или ориги-
нал (не старији од 6 месеци); доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собности за рад са ученицима, који кандидат 

доставља пре закључења уговора о раду; 
доказ о познавању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад подноси кан-
дидат који није стекао диплому на српском јези-
ку, а доказ о томе треба да буде издат од стране 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената (оригинал или оверена фото-
копија); уверење надлежног СУП-а да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичнусанкцију, и 
за које није, у складу са Законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци) – оригинал; уверење надлежног МУП-а да се 
против кандидата не води кривични поступак и 
да није под истрагом (не старије од 6 месеци) – 
оригинал. Пријаве се подносе на адресу школе 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату 
Школе на телефон 015/882-086.

НИШ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА 
У НИШУ

Ниш, Душана Поповића број 22а

а) за рад са пуним радним временом

1) Наставник за уже научне области 
Саобраћајно инжењерство и 

Безбедност у саобраћају
2 извршиоца

2) Наставник за уже научне 
области Машинско инжењерство и 

Производно машинство
2 извршиоца

3) Наставник за ужу научну област 
Индустријско инжењерство

4) Наставник за ужу научну област 
Екологија

2 извршиоца

5) Наставник за ужу научну област 
Биологија

6) Наставник за ужу научну област 
Заштита животне средине

2 извршиоца

7) Наставник за ужу научну област 
Прехрамбено инжењерство

2 извршиоца

8) Наставник за ужу научну област 
Хемијско-технолошко инжењерство

9) Наставник за ужу научну област 
Пословна информатика

2 извршиоца

10) Наставник за ужу научну област 
Економија

2 извршиоца

11) Наставник за ужу научну област 
Менаџмент и пословна економија

12) Наставник страног језика за ужу 
научну област Енглески језик

2 извршиоца

13) Наставник за ужу научну област 
Микробиологија и биохемија

14) Наставник за ужу научну област 
Математика са информатиком и 

статистика
2 извршиоца

15) Наставник за уже научне 
области Информационе технологије 

и Рачунарство и информатика
2 извршиоца

16) Сарадник за ужу научну област 
Безбедност саобраћаја

17) Сарадник за ужу научну област 
Саобраћајно инжењерство

18) Сарадник за ужу научну област 
Машинско инжењерство

19) Сарадник за ужу научну област 
Производно машинство

20) Сарадник за ужу научну област 
Прехрамбено инжењерство

21) Сарадник за ужу научну област 
Екологија

22) Сарадник за ужу научну област 
Заштита животне средине

23) Сарадник за ужу научну област 
Пословна информатика

24) Сарадник за ужу научну област 
Економија

25) Сарадник за уже научне области 
Микробиологија и Биохемија

26) Сарадник за уже научне области 
Математика са информатиком и 

статистика

27) Сарадник за ужу научну област 
Индустријско инжењерство

28) Сарадник за ужу научну област 
Хемијско технолошко инжењерство

29) Сарадник за ужу научну област 
Биологија

30) Сарадник за ужу научну област 
Менаџмент и пословна економија

б) за рад до једне трећине  
пуног радног времена

31) Наставник за ужу начну област 
Прехрамбено инжењерство

32) Наставник за ужу научну област 
Математика са информатиком и 

статистика

33) Наставник за уже научне 
области Рачунарство и информатика 

и Информационе технологије

34) Наставник за ужу начну област 
Право
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35) Наставник за за уже научне 
области Саобраћајно инжењерство и 

Безбедност у саобраћају

36) Наставник за уже научне 
области Машинско инжењерство и 

Производно машинство

37) Наставник за ужу начну област 
Индустријско инжењерство

38) Наставник за ужу начну област 
Екологија

39) Наставник за ужу начну област 
Биологија

40) Наставник за ужу начну област 
Заштита животне средине

41) Наставник за ужу начну област 
Хемијско-технолошко инжењерство

42) Наставник за ужу начну област 
Пословна информатика

43) Наставник за ужу начну област 
Економија

44) Наставник за ужу начну област 
Менаџмент и пословна економија

45) Наставник за ужу начну област 
Микробиологија и Биохемија

УСЛОВИ: Услови за избор у звање наставника 
и сарадника предвиђени су Законом о високом 
образовању, Статутом Факултета примење-
них наука у Нишу и Правилником о избору 
наставника и сарадника. Пријаве на конкурс 
с приложеном документацијом (оверене 
копије диплома свих нивоа студија, очитана 
лична карта, извод из матичне књиге рође-
них, држављанство и биографија са библио-
графијом) достављају се на адресу: Факултет 
примењених наука у Нишу, Душана Поповића 
број 22а, Ниш или на еmail адресу: info@fpn.
rs. Због дефицитарности кадрова, конкурс се 
расписује на неодређено време, односно до 
попуне радних места.

ОШ „СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА”
18000 Ниш, Шабачка 20

тел. 018/4535-300

Педагошки асистент
на одређено време до краја  
школске 2022/2023. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање: IV степен стручности и савладан про-
грам обуке у складу са Правилником о педа-
гошком асистенту и андрогошком асистенту; 
да има психичку, физичку и здравстену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да познаје 
ромски језик; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које се изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђебно дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије. Доказе о 

испуњености услова из тачке 1, 3, 4 и 5 (ориги-
нал или оверена фотокопија), подносе кандида-
ти уз пријавни формулар (образац на званичној 
интернет страници Министарства) на оглас, а 
доказ из тачке 2. подноси кандидат пре закљу-
чења уговора. Рок за пријаву: 8 дана. Прија-
ве са доказима слати на горенаведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ГИМНАЗИЈА 
„БОРА СТАНКОВИЋ”

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат који може да обавља дуж-
ност директора треба да испуњава следеће 
услове: одговарајуће образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17); на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које момбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука. Лице мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
дозволу за рад/лиценцу или положен стручни 
испит за наставника, педагога или психолога 
гимназије; има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкицју, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик; обуку 
и положен испит за директора установе; нај-
мање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уз пријаву кандидат 
подноси: доказ о завршеном одговарајућем 
образовању; доказ да поседује дозволу за рад/
лиценцу; доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; доказ о неосуђиваности и непостојању 
дискриминаторног понашања (уверење МУП-а, 
не старије од 6 месеци); доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци); доказ да зна српски језик – за канди-
дата који није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику обавезан је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика, по про-
граму одговарајуће високошколске установе; 
доказ о положеном испиту за директора (иза-
брани кандидат који нема положен испит дужан 
је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); доказ о раду у области 
образовања; извод из матичне књиге рођених; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата, односно извештај просветног 

саветника, уколико кандидат поседује; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидати који су предходно обављали дужност 
директора установе); доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак (уверење из 
суда, не старије од 6 месеци); доказ Привред-
ног суда да против кандидата није подигнута 
оптужница за кривична дела против привреде 
и правног саобраћаја (не старије од 6 месеци); 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби; предлог програма рада директора шко-
ле за мандатни период. Документација се под-
носи у оригиналу или у овереној копији. Прија-
ве на конкурс се достављају у секретаријату 
школе или на горенаведену адресу, са назна-
ком „Конкурс за избор директора”. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Додатне информације могу се доби-
ти на бр. телефона: 018/527-621. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

НОВИ ПАЗАР

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар

Димитрија Туцовића бб.
тел. 020/338-420

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Економија
на одређено време од 5 година

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Криминалистичко-

безбедносне науке
на одређено време од 5 година

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Менаџмент и бизнис

на одређено време од 5 година

Сарадник у настави за ужу научну 
област Грађанско право

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: услови конкурса за кандидате пред-
виђени су одредбама Закона о Високом обра-
зовању, Статутом и Правилником о избору 
у звања на Универзитету у Новом Пазару. Уз 
пријаву на конкурс кандидати подносе: био-
графију, оверене фотокопије диплома о завр-
шеним основним, мастер / магистарским и 
докторским студијама, оверена фотокопија 
претходног избора у звање, списак објављених 
радова и радове, уџбеничку литературу и сл. 
Пријаве се подносе Правној служби Универзи-
тета на горе наведену адресу у року од 10 дана 
од дана објављивања конкурса. Образац захте-
ва за пријаву на Конкурс за избор у звање и 
засновање радног односа може се преузети на 
официјалном сајту Униврзитета у Новом Пазару 
– www.uninp.edu.rs. Непотписане, неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Додатне информације на горе наведени број 
телефона.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА – ТУТИН
36320 Тутин, 7. јул 18

тел. 020/811-160

1. Наставник практичне наставе у 
подручју рада Машинство и обрада 

метала

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; 
дипломирани инжењер машинства; професор 
машинства; професор технике и машинства; 
дипломирани инжењер за управљање техничким 
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системима – процесна техника; дипломирани 
инжењер за управљање техничким системи-
ма – одржавање машина; струковни инжењер 
машинства, из области машинско инжењерство; 
инжењер машинства; наставник практичне 
наставе металске струке; струковни инжењер 
машинства; специјалиста струковни инжењер 
машинства, претходно завршене струковне сту-
дије у машинству; одговарајуће средње струч-
но образовање у области машинства, положен 
одговарајући специјалистички односно мајстор-
ски испит са петогодишњом праксом;наставник 
производног машинства.

2. Наставник стручних предмета у 
подручју рада Електротехника

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротех-
нике; дипломирани електротехнички инжењер; 
дипломирани инжењер електронике; профе-
сор електротехнике; професор механике; про-
фесор технике и информатике; дипломирани 
инжењер електротехнике и рачунарства; мас-
тер инжењер електротехнике и рачунарства, 
претходно завршене основне академске студије 
у области електротехнике и рачунарства; про-
фесор информатике; мастер професор технике 
и информатике; диоломирани инжињер меха-
тронике; мастер инжењер мехатронике, прет-
ходно завршене основне академске студије у 
области мехатронике.

3. Наставник стручних предмета  
у подручју рада саобраћај

УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја; 
дипломирани саобраћајни инжењер, одсе-
ци друмски и градски саобраћај или друм-
ски и градски саобраћај и транспорт; мастер 
инжењер саобраћаја, претходно завршене 
основне академске студије у области саобраћај-
ног инжењерства на студијском програму 
односно модулу: друмски и градски саобраћај 
и транспорт.

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос прописане чланом 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 6/2020, 
10/2019, 6/2020, 129/2021) за заснивање рад-
ног односа: 1. да имају одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања, према: 
Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Машинство и обрада метала („Службе-
ни гласник РС”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 
9/2019) и то: Правилнику о о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помочних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Електротехника („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, 8/2015, 
11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018, 
2/2020, 14/2020, 1/2021, 2/2021), Правилнику 
о о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Саобраћај 
(„Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, 16/2015, 2/2017-6, 8/2017-3, 16/2018-96, 
4/2019-20, 7/2019-509, 9/2019-262, 2/2020, 
17/2020, 1/2021) – да има одговарајуће високо 
образовање које је стекао: 1) на студијама дру-
гог 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. септем-
бра 2005. године; 2. да има психичку, физич-
ку, и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-

нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да је држављанин 
Републике Србије; 5. да зна српски језик, ако 
се образовно васпитни рад остварује на јези-
ку националне мањине, осим услова из става 
1 члана 139 лице мора да има доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови из става 1 овог члана доказују 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада (доказ су у обавези да доставе 
само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику) – доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да приложе: 
пријавни формулар који попуњавају на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, штампају га и 
исти прилажу са документацијом; радна био-
графија/ЦВ; диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми – оригинал или оверену фото-
копију; уверење о држављанству – не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; 
извод из матичне књиге рођених – оригинал 
или оверену фотокопију; уверење о неосуђива-
ности из МУП-а – не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверена копија. Лекарско уверење; 
потврду одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика 
(само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику). Доказ о испуњености усло-
ва у погледу психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, 
не старије од 6 месеци, достављају кандидати 
који буду изабрани, пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору кандида-
та комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос, врши ужи избор 
кандидата које упућује на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана добијања резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, обавља разговор са кандидатима 
са листе и сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и доставља 
директору да донесе решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од дана 
достављања образложене листе. Пријаве затво-
рене у коверти доставити лично у секретаријат 
школе или слати препорученом пошиљком на 
адресу школе: Техничка Школа, Улица 7. јул 18, 
36320 Тутин, са назнаком „За конкурс за радно 
место ____ (навести радно место за које се кон-
курише)”. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања у листу „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Телефон за контакт: 020/811-160.

ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јули 18

тел. 020/811-148

Наставник математике
за 83,33% радног времена

УСЛОВИ: математика: професор математи-
ке, дипломирани математичар; дипломирани 
математичар за теоријску математику и приме-
не; дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; дипломирани математичар 
– информатичар; дипломирани математичар 
– професор математике; дипломирани мате-
матичар за математику економије професор 
математике и рачунарства; дипломирани мате-
матичар – астроном; дипломирани математичар 
– теоријска математика; дипломирани матема-
тичар – примењена математика; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
основи геометрије);дипломирани информа-
тичар;дипломирани професор математике – 
мастер; дипломирани математичар – мастер; 
дипломирани инжењер математике – мастер 
(са изборним предметом основи геометрије); 
професор математике – теоријско усмерење; 
професор математике – теоријски смер;мас-
тер математичар мастер професор математике, 
дипломирани професор математике и рачунар-
ства – мастер из области математичких наука 
мастер математичар – професор математике 
мастер инжењер примењене математикеЛице 
из тачке 12) овог члана које је стекло академ-
ско звање мастер мора имати претходно завр-
шене основне академске студије на студијским 
програмима Математика или Примењена мате-
матика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије).

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: физичко и здравствено васпитање: 
професор физичког васпитања; дипломирани 
педагог физичке културе; професор физич-
ке културе; професор физичког васпитања 
– дипломирани тренер са назнаком спортске 
гране; професор физичког васпитања – дипло-
мирани организатор спортске рекреације; про-
фесор физичког васпитања – дипломирани 
кинезитерапеут дипломирани професор физич-
ког васпитања и спорта – мастер; дипломирани 
професор физичког васпитања кинезитерапије 
– мастер; мастер професор физичког васпи-
тања и спор мастер професор физичког васпи-
тања и кинезитерап мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет). мастер спортске и тера-
пијске физичке активности (претходно завр-
шене основне академске студије из области 
физичког васпитања и спорта). Лице из тач-
ке 18) овог члана које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије из области физичког 
васпитања и спорта.

ОСТАЛО: кандидати морају да испуњавају 
услове за пријем у радни однос прописане 
чланом 139 до 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 6/2020) 
за заснивање радног односа: 1. да има одгова-
рајући степен стручне спреме, одређеног зани-
мања, према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
гимназији („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 и 1/2021), и 
то: да има одговарајуће високо образовање 
које је стекао 1) На студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
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студије, специјалистичке академске студије) 2) 
На основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године) На основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. да има психичку, физич-
ку, и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да је државља-
нин Републике Србије; 5. да зна српски јези-
ки, ако се образовно васпитни рад остварује 
на језику националне мањине, осим услова из 
става 1 цлана 139 лице мора да има и доказ 
о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. (доказ су у обаве-
зи да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику) – доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српс-
ког језика. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да приложе: пријавни формулар који 
попуњавају на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, штампају га и исти прилажу са доку-
ментацијом; биографију; диплому или уверење 
о стеченој стручној спреми – оригинал или ове-
рену фотокопију; уверење о држављанству – 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију; извод из матичне књиге рођених 
– оригинал или оверену фотокопију; уверење 
о неосуђиваности из МУП-а – не старије од 6 
месеци, оригинал; лекарско уверење; потвр-
ду одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика 
(само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику). Доказ о испуњености усло-
ва у погледу психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима, не 
старије од 6 месеци, достављају кандидати који 
буду изабрани, пре закључења уговора о раду. 
У поступку одлучивања о избору кандидата 
комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос, врши ужи избор 
кандидата које упућује на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана добијања резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, обавља разговор са кандидати-
ма са листе и доставља директору образлозену 
листу кандидата директору И директор устано-
ве доноси ресење о избору кандидата по кон-
курсу у року од 8 дана од достављања образ-
ложене листе. Пријаве затворене у коверти 
доставити лично у секретаријат школе или сла-
ти препорученом пошиљком на адресу школе: 
Гимназија, Улица 7. јул, 18 36320 Тутин, са наз-
наком „За конкурс за радно место ____ (навес-
ти радно место за које се конкурише)”. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Телефон за контакт: 020/811-148.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ”
36300 Нови Пазар

36305 Дежева, Дежева бб.
тел. 020/353-411, 020/343-020

Наставник разредне наставе
у ИО У Ковачеву

Наставник разредне наставе
у ИО у Шароњу

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука 
УС и 113/2017), кандидат треба да испуња-
ва и услове у складу са чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – 
др. закони, 10/19, 6/2020 и 129/2021) и да има 
одговарајуће образовање. Уз пријаву на кон-
курс доставити: оригинал или оверен препис 
/ фотокопију дипломе о стеченом образовању 
из члана 140 Закона о основама ситема обра-
зовања и васпитања, уверење о држављанству 
– не старије од 6 месеци, доказ о испуњености 
услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о 
основама ситема образовања и васпитања – за 
извођење наставе на српском језику (уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење), под-
носи само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи у складу са чланом 
154 став 2 Закона. Рок за подношење пријаве 
са важећим, односно уредно овереним фотоко-
пијама потребних докумената је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене, непотпуне и неуредне пријаве неће 
се разматрати. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти, 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из 
претходног става и директор доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве 
са потребном документацијом слати на горе 
наведену адресу школе.

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ – ТРШО”
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 020/811-110

Наставник ликовне културе
на одређено радно време до повратка 
раднице са породиљског боловања, 

за 75% норме (50% норме у матичној 
школи и 25% норме у истуреном 

одељењу Долово) 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидат треба да испуњава и 
услове предвиђене чланом 139 до 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Потребна документација: 1 одговарајуће обра-
зовање, 2. психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима, 
3. потврду да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, за коју није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, 4. уверење о 
држављанству, 5. зна српски језик, ако се обра-
зовно-васпитни рад остварује на језику нацио-
налне мањине осим услова из става 1 члана 
139 лице мора да има и доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Услове из става 1 овог члана доказује се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1 тачка 1, 3–5 овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс а доказ из члана 1 тачка 2 
овог члана прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, који заједно са потребном доку-
ментацијом достављају школи у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе запошљавања „Послови” 
на адресу: ОШ „Рифат Бурџовић Тршо” Тутин, 
Његошева 15. Кандидати ће бити писмено оба-
вештени о избору у року од 8 дана од дана 
доношења одлуке о пријему. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ – ТРШО”
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 020/811-110

Наставник историје

Наставник технике и технологије
2 извршиоца

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

Наставник биологије
са 40% норме у матичној школи  

и са 10% норме у ИО Долово

Наставник разредне наставе
у матичној школи

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидат треба да испуњава и 
услове предвиђене чланом 139 до 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и услове из Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника у основној 
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школи. Потребном документацијом: 1. одго-
варајуће образовање, 2. Психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима, 3. потврду да није осудјивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених медјународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, за коју није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. 4. има држављан-
ство Републике Србије, 5. зна српски језик, ако 
се образовно-васпитни рад остварује на језику 
националне мањине осим услова из става 1. 
члана 139 лице мора да има и доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови се доказују приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из тачка 1, 3 и 
5 овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс а доказ из тачака 2 овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС, који зајед-
но са потребном документацијом достављају 
школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе 
запошљавања „Послови” на адресу: ОШ „Рифат 
Бурџовић Тршо”, Тутин, Његошева 15. Кандида-
ти ће бити писмено обавештени о избору у року 
од 8 дана од дана доношења одлуке о пријему. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
36300 Нови Пазар

36314 Штитаре, Осаоница бб.
тел. 020/351-393

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове 
за пријем у радни однос утврђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021), и то: 1) да имају 
одговарајуће образовање, 2) да имају психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3) да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у скалду са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 4) 
држављанство Републике Србије, 5) да знају 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-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 
осуђивано правоснажном пресудом и да има 
држављанство Републике Србије и да зна срп-
ски језик и босански језик, морају бити састав-
ни део пријаве на конкурс. Уз пријаву (пријавни 
формулар) на конкурс је потребно доставити: 
оригинал или оверена копија дипломе, односно 

уверење, којим се доказује одговарајуће обра-
зовање, оригинал уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци, оригинал извод из матичне 
књиге рођених не старији од 6 месеци; доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дечо за које је изречена каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и зло-
остављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Рок за доставу пријаве на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 020/351-393 или на адресу школе: 
ОШ „Доситеј Обрадовић” Осаоница бб., 36314 
Штитаре.

Наставник биологије

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове 
за пријем у радни однос утврђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021), и то: 1) да имају 
одговарајуће образовање, 2) да имају психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3) да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у скалду са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 4) 
држављанство Републике Србије, 5) да знају 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-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 
осуђивано правоснажном пресудом и да има 
држављанство Републике Србије и да зна срп-
ски језик и босански језик, морају бити састав-
ни део пријаве на конкурс. Уз пријаву (пријавни 
формулар) на конкурс је потребно доставити: 
оригинал или оверена копија дипломе, односно 
уверење, којим се доказује одговарајуће обра-
зовање, оригинал уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци, оригинал извод из матичне 
књиге рођених не старији од 6 месеци; доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дечо за које је изречена 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Рок за доставу пријаве на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Ближе информације о 

конкурсу могу се добити код секретара школе 
и преко телефона 020/351-393 или на адресу 
школе: ОШ „Доситеј Обрадовић” Осаоница бб, 
36314 Штитаре.

ОШ „ЈОШАНИЦА”
ЛУКАРЕ НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар
36306 Лукаре, Лукаре бб.

тел. 020/433-493

Наставник математике
са 66,66% радног времена,  

за рад у матичној школи у Лукарама 

Наставник босанског и српског  
као нематерњег језика

са 55% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Комиљу

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове 
за пријем у радни однос утврђене чланом 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021), и то да: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) имају психичку, физич-
ку 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) имају држављан-
ство Републике Србије; 5) знају српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Поред наведених услова за пријем у 
радни однос, кандидат који подноси пријаву 
на конкурс за рад на радном месту наставни-
ка босанског и српског као нематерњег језика, 
у обавези је да поседује одговарајући доказ о 
положеним испитима 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 кон-
такту (Контактну лингвистику, Теорију језика у 
контакту) за остале националне мањине, и који 
мора бити саставни део пријаве на конкурс, 
сходно члану 3. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020). 
Услови за пријем у радни однос доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази да кандидат има одго-
варајуће образовање, да није осуђивано пра-
воснажном пресудом, доказ да није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик и босански језик, да посе-
дује одговарајући доказ о положеним испитима 
из Методике с основама глотодидактике, Мето-
дике 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 линг-
вистику, Теорију језика у контакту) за остале 
националне мањине (доказ доставља канди-
дат који подноси пријаву на конкурс за рад на 
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радном месту наставника босанског и српског 
као нематерњег језика), 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. Кандидат мора има-
ти одговарајуће образовање сходно члану 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон и 6/2020 и 129/2021). Знање српског и 
босанског језика кандидат доказује стеченим 
основним, средњим, вишим или високим обра-
зовањем на српском, односно босанском језику 
или да је кандидат положио испит из наведених 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, сходно члану 141. став 7. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020 
и 129/2021). У погледу степена и врсте обра-
зовања потребно је да кандидати имају одго-
варајући степен и врсту образовања сходно 
члану 3 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020) и Правил-
ника о организацији и систематизацији послова 
у Основној школи „Јосаница” Лукаре, дел. број 
496/1 од 10.12.2018. године, чије одредбе нису 
у супротности са наведеним Правилником. Рок 
за доставу пријава (пријавни формулар) на кон-
курс је 8 дана и почиње да тече од првог наред-
ног дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Уз пријаву (пријавни формулар) на 
конкурс потребно је доставити: оригинал или 
оверену копију дипломе, односно уверења, 
којим се доказује одговарајуће образовање, 
сходно члану 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и члана 3 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; оригинал 
уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од шест месеци; доказ да кандидат није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 30 дана); доказ да канди-
дат зна српски језик и босански језик, сходно 
члану 141 став 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања; одговарајући доказ 
о положеним испитима из Методике с основа-
ма глотодидактике, Методике наставе српског 
као нематерњег језика, Методичке праксе и 
испит из српског језика у контакту са мађар-
ским / словачким језиком (за мађарску и сло-
вачку националну мањину) или Лингвистику у 
контакту (Контактну лингвистику, Теорију јези-
ка у контакту) за остале националне мањине 
(доказ доставља кандидат који подноси пријаву 
на конкурс за рад на радном месту наставни-
ка босанског и српског као нематерњег језика), 
сходно члану 3 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Р Србије, а потребну документацију 
(доказе), заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају ОШ „Јошаница” Лука-
ре, Нови Пазар. Конкурсна комисија обавља 

разговор са кандидатима са листе сачињене у 
складу са чланом 154 став 6 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021). Разговор се обавља у циљу проце-
не познавања струке и послова прописаних 
наставним планом и програмом за радно место 
за које је кандидат конкурисао; процене профе-
сионалних карактеристика, вештине комуници-
рања, ставова и мотивације кандидата за рад 
у школи, и додатно знање и вештине. Пријаве 
(пријавни формулар) са потребним доказима о 
испуњености услова за пријем односно засни-
вање радног односа слати на адресу: Основна 
школа „Јошаница” Лукаре, Лукаре бб., 36306 
Лукаре, са назнаком „За конкурс”, или лично 
доставити школи. Пријаве које не испуњавају 
услове конкурса у погледу прописаног степе-
на 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 неблаговреме-
не, неће се узиммати у разматрање приликом 
одлучивања у поступку пријема у радни однос.

НОВИ СА Д

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
21480 Србобран, Дожа Ђерђа 1

1. Наставник математике  
на српском језику

са 88% радног времена
2 извршиоца

2. Наставник математике  
на мађарском језику

УСЛОВИ: професор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар – информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике – математике, дипло-
мирани математичар – астроном, дипломирани 
математичар – примењена математика, дипло-
мирани математичар – математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике – мастер, дипломирани математи-
чар – мастер, дипломирани инжењер матема-
тике – мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар – про-
фесор 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 информа-
тичар, дипломирани математичар – механичар, 
мастер професор предметне наставе, мастер 
математичар – професор математике. Лица 
која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани – мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике. 

3. Наставник немачког
на мађарском језику,  

са 55% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност; про-
фесор немачког језика и књижевности; мастер 
филолог (студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Немачки језик и књижев-
ност); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Немачки језик и књижевност). Лица 
која су стекла академско звање мастер, морају 
имати претходно завршене основне академске 
студије из области предмета, односно на сту-
дијским групама / програмима: Језик, књижев-
ност, култура, модул Немачки језик и књижев-
ност; Немачки језик. 

4. Административни радник
на мађарском језику

УСЛОВИ: средња стручна спрема са четвртим 
степеном завршене гимназије или средње шко-
ле правно-економског смера. 

ОСТАЛО: кандидати су дужни поред општих 
услова за заснивање радног односа предвиђе-
них чл. 24 до 29 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 69/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17), испуњавају и посебне усло-
ве утврђене Правилником о степену и врсти 
образовања, наставника, стручних сарадника 
у основним школама („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 3/21, 
4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22 
и 15/22) као и посебне услове утврђене чл. 
139 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18, 10/19, 6/2020 и 129/21) то јест: 
1) да имају одговарајуће образовање; 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да имају држављанство Републи-
ке Србије; 5) да знају српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати су дужни да уз пријаву приложе сле-
дећа документа: оверену фотокопију дипломе 
стеченог образовања, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстев-
ној способности за рад са децом и ученицима, 
уверење о неосуђиваности за кривична дела, 
доказ о знању језика на ком се изводи образов-
но-васпитни рад (српски језик и мађарски језик 
за радна места назначена конкурском), крат-
ку биографију Доказ о испуњености услова из 
тачке 2 конкурса прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у обзир. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним фор-
муларом достављају школи на горе наведену 
адресу или лично у секретаријату школе, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. 
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ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Лектор за ужу научну област 
Англистика

Одсек за англистику

Сарадник у настави за ужу научну 
област Англистика (наука о језику) 

Одсек за англистику

Наставник (сва звања) за ужу  
научну област Германистика 

(Немачка дечија књижевност) 
Одсек за германистику

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Германистика (Контрастивна 

лингвистика немачког, српског и 
мађарског језика) 

Одсек за германистику

Наставник (сва звања) за ужу  
научну област германистика 

(Немачки језик) 
Одсек за германистику

Асистент за ужу научну област 
Романистика (Шпански језик и 

традуктологија) 
Одсек за италијанске  

и ибероамеричке студије

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Културе у контакту

Одсек за италијанске  
и ибероамеричке студије

Наставник (сва звања) за ужу  
научну област Романистика 

(Хиспанске културе и књижевност) 
Одсек за италијанске  

и ибероамеричке студије

Асистент за ужу научну област 
Историја модерног доба 

(Национална историја новог века  
и Помоћне историјске науке) 

Одсек за историју

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српски језик и лингвистика
Одсек за српски језик и лингвистику

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српска и јужнословенске 

књижевности са теоријом 
књижевности

Одсек за српску књижевност

УСЛОВИ: уз пријаву на конкурс која се сас-
тавља у слободној форми кандидати прилажу 
и следећу документацију: 

Наставник (сва звања) – универзитет-
ски професор: оверену фотокопију дипломе 
о завршеним основним, мастер (магистарских) 
и докторским студијама/диппломе о стеченом 
научном називу доктора наука; биографију 
састављену на основу упитника који се може 
преузети са веб сајта Факултета http: //www.
uns. ac.rs/index. php/univerzitet/javnost-rada-2/
dokumenti/aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje 
(подаци о кандидату пријављеном на кон-
курс за избор у звање наставника Универзи-
тета) у папирном облику и на ЦД-у; податке 
о досадашњем раду; списак стручних и науч-
них радова као и саме радове (у папирном или 
електронском облику на ЦД-у); друге прилоге 
којим се доказује испуњеност услова за избор 

у звање наставника, а који су предвиђени Пра-
вилником о ближим минималним условима 
за избор у звања наставника Универзитета у 
Новом Саду https://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/
category/35-pravilnici. 

Асистент: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним основним и мастер студијама или магис-
тарским студијама, потврду да су уписани на 
докторске студије или потврду да је тема док-
торске дисертације одобрена (за кандидате који 
завршвају докторат по раније важећим пропи-
сима), биографију састављену на основу упит-
ника који се може преузети са веб сајт Факулте-
та (http://www.ff.uns.ac.rs/sr/zaposleni/formulari/
obrasci-za-pisanje-referata (извештај за избор у 
звање сарадника Кандидат попуњава подат-
ке од II до VII) у папирном облику и на ЦД-у; 
податке о досадашњем раду; списак стручних и 
научних радова као и саме радове. 

Лектор: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним основним и мастер студијама или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању из одговарајуће области према 
раније важећим прописима;  биографију сас-
тављену на основу упитника који се може пре-
узети са веб сајт Факултета (http://www.ff.uns.
ac.rs/sr/zaposleni/formulari/obrasci-za-pisanje-
referata (извештај за избор у звање сарадни-
ка Кандидат попуњава податке од II до VII) у 
папирном облику и на ЦД-у; податке о доса-
дашњем раду; списак стручних и научних радо-
ва као и саме радове. 

Сарадник у настави: оверену фотокопију 
дипломе о завршеним одговарајућим основ-
ним студијама; потврду да су уписани на одго-
варајуће мастер академске студије; биогра-
фију састављену на основу упитника који се 
може преузети са веб сајт Факултета (http://
www.ff.uns.ac.rs/sr/zaposleni/formulari/obrasci-
za-pisanje-referata извештај за избор у звање 
сарадника Кандидат попуњава податке од II до 
VII) у папирном облику и на ЦД-у; податке о 
досадашњем раду; списак стручних и научних 
радова као и саме радове. 

ОСТАЛО: ближи услови за избор у звање сарад-
ника одређени су члановима 129-132 Статута 
Филозофског факултета. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања у листу 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве Комисија неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова 
доставити на адресу: Филозофски факултет 
Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2. 

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„4. ЈУЛИ”

21460 Врбас, Светозара Марковића 53

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава услове прописа-
не чланом 122, 139 и 140, став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021), а то 
су: одговарајуће високо образовање за настав-
ника средње школе, за педагога и психолога, 
стечено: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) струдије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 

трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука. 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Да испуњава услове за наставника школе и 
подручја рада: Саобраћај; Машинство и обрада 
метала; Производња и прерада хране; Хемија, 
неметали и графичарство; за педагога и психо-
лога; да има дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стучног сарадника; да је савладао обуку 
и да има положен испит за директора установе 
(кандидат који нема положен испит дужан је да 
га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, кандида-
ти достављају: биографске податке, однос-
но радну биографију и Програм рада; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном високом 
образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту (дозволи за рад); 
потврду о дужини рада на пословима образо-
вања и васпитања; оверену фотокопију уве-
рења о савладаној обуци и положеном испиту 
за директора школе ако је кандидат поседује 
(пријава ће се сматрати потпуном и уколико 
кандидат нема положен испит за директора 
школе); уверење о држављанству (не старије 
од 2 месеца); извод из матичне књиге рођених 
(трајни); доказ о познавању српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад, 
кандидати доказују стеченим образовањем на 
српском језику или положеним испитом из срп-
ског језика по програму одговарајуће високо 
школске установе; уверење од МУП-а да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (не старије од 2 месе-
ца); уверење од суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није предходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања  
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(не старије од 2 месеца); потврду привредног 
суда о неосуђиваности за привредне преступе 
(не старије од 2 месеца); оверену копију или 
оригинал доказа о резултату стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (ако се пријављује лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе); 
оверену фотокопију лекарског уверења да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (може и из досијеа, 
а кандидат који буде изабран ће накнадно, пре 
закључења уговора доставити ново лекарско 
уверење). Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, доставља уста-
нови. Документација се доставља на адресу 
школе, са назнаком „Конкурс за директора 
школе”. Рок за пријављивање кандидата је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, пријаве са документацијом која није 
оверена од стране надлежног органа, неће бити 
узете у разматрање. Лице задужено за давање 
обавештења по конкурсу, секретар школе, 
телефон: 021/790-555, 790-600. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАН КОЛАР”

21425 Селенча, Вајанског 1
тел. 021/774-015

Наставник – техника и технологија
са 70% радног времена

Наставник – немачки језик
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, предвиђених Законом о раду, 
кандидат мора испуњавати и посебне усло-
ве прописне у члану 139, 140 и 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20 и 129/21) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019). Уз пријаву на конкурс 
доставити следеће документе: Доказ о одго-
варајућој стручној спреми: за наставника 
Техника и технологија – професор техничког 
образовања, професор технике, професор 
технике и информатике, професор информа-
тике и техничког образовања, професор тех-
ничког образовања и машинства, професор 
технике и машинства, професор машинства, 
професор електротехнике, професор технич-
ког образовања и техничког цртања, профе-
сор техничког образовања и физике, професор 
физике и основа технике, професор техничког 
образовања и хемије, дипломирани педагог 
за физику и општетехничко образовање ОТО, 
дипломирани професор физике и основа тех-
нике за основну школу, професор физике и 
основа технике за основну школу, професор 
техничког образовања и васпитања, професор 
техничког васпитања и образовања, профе-
сор политехничког образовања и васпитања, 
професор политехничког васпитања и образо-
вања, професор политехничког образовања, 
професор технике и графичких комуникација, 
професор производно-техничког образовања, 
дипломирани педагог за техничко образовање, 
дипломирани педагог за физику и основе тех-
нике, професор основа технике и производње, 
професор политехнике, професор технике и 
медијатекарства, професор техничког образо-
вања и медијатекар, дипломирани физичар – 
професор физике и основа технике за основну 

школу – мастер, дипломирани физичар – про-
фесор физике и основа технике за основну 
школу – мастер, дипломирани професор тех-
нике и информатике – мастер, дипломирани 
професор технике – мастер, мастер профе-
сор технике и информатике, мастер профе-
сор информатике и технике, професор осно-
ва технике и информатике, мастер професор 
технике и информатике за електронско учење, 
мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из области 
техничког и информатичког образовања); За 
наставника Немачки језик – професор, однос-
но дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност, професор немачког језика и књи-
жевности, мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет / профил немачки језик), 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет / профил 
немачки језик и књижевност). Лица која су 
стекла академско звање мастер, морају има-
ти преходно завршене осовне академске сту-
дије из области предмета, односно студијс-
ким групама/програмима: Језик, књижевност, 
култура, модул Немачки језик и књижевност; 
Немачки језик. За оба радна места: Уверење о 
држављанству Републике Србије – не старије 
од 6 месеци; доказ о неосуђиваности – не ста-
рије од 6 месеци. Кандидат доставља и доказ о 
испуњености услова о знању словачког језика 
– језик на коме се изводи настава. Изабрани 
кандидат доставља уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима пре закључења уговора 
о раду. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши надлеж-
на Служба за послове запошљавања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Конкурс траје 8 дана од дана 
објављивања. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

21137 Нови Сад, Анђе Ранковић 2

Наставник предметне наставе – 
географија

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати сле-
деће услове: 1) одговарајуће образовање, 
односно стручна спрема према чл. 140, а у 
вези са чланом 139 став 1 тачка 1) Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – 
др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/21021, 1/2022 и 2/2022). Услови у погледу 
образовања: високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005; 2) психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 
3) да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 

лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) да канди-
дат зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

Натавник предметне наставе – 
информатика и рачунарство

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати сле-
деће услове: 1) одговарајуће образовање, 
односно стручна спрема према чл. 140, а у 
вези са чланом 139 став 1 тачка 1) Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – 
др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/21021, 1/2022 и 2/2022). Услови у погледу 
образовања: високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005; 2) психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 
3) да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) да канди-
дат зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

Стручни сарадник – библиотекар
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати сле-
деће услове: 1) одговарајуће образовање, 
односно стручна спрема према чл. 140, а у вези 
са чланом 139 став 1 тачка 1) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21), и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/21021, 1/2022 и 
2/2022). Услови у погледу образовања: висо-
ко образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, односно 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 7104.01.2023. |  Број 1021-1022 |   

стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005; 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично 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 пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
да кандидат зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део Ново на 
сајту), оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству – 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
неосуђиваности – не старије од 6 месеци (уве-
рење из казнене евиденције МУП-а Републике 
Србије надлежен полицијске урпаве), кратку 
биографију – ЦВ, лекарско уверење (прилаже 
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду), доказ о знању срп-
ског језика (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику). Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података лично-
сти („Службени гласник РС”, број 87/18). Рок за 
подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана 
објављивања текста конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве на конкурс неће бити разматра-
не. Пријаве се подносе непосредно или путем 
поште на следећу адресу: ОШ „Милош Црњан-
ски” Нови Сад, Анђе Ранковић 2, 21137 Нови 
Сад, у затвореној ковери са назнаком за „Кон-
курс за пријем у радни однос на место (навести 
за које радно место се конкурише)”.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„МИЛАН ПЕТРОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32

Наставник дефектолог
у посебним условима додатна подршка  

у образовању (основна школа)

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

Наставник дефектолог
у посебним условима – разредна 

настава / са одељенским старешинством 
(основна школа)

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

Наставник
у посебним условима предметна настава 

/ са одељенским старешинством 
(средња школа)

УСЛОВИ: Тражена стручна спрема: високо 
образовање (VII) на студијама другог степена 
(дипломске академске студије – мастер или спе-
цијалистичке академске студије), одговарајуће 
високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године – звање 
професор физичког васпитања.

Радник на одржавању хигијене / 
чистачица

у посебним условима (средња школа)

УСЛОВИ: I степен школске спреме, основна 
школа. 

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме, 
кандидати треба да испуњавају опште услове 
за заснивање радног односа: да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторско понашање. Уз пријаву на одређено 
радно место по конкурсу, доставити: доказ о 
стручној спреми, уверење о држављанству, уве-
рење о некажњавању и пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности, изабрани канидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. У поступку одлучивања 
о избору наставника, школа врши ужи избор 
кандидата, који се упућују на предходну про-
веру психофизичких способности код надлежне 
службе за послове запошљавања. Рок за под-
ношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговреме 
пријаве, неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са траженом документацијом послати на адресу: 
Школа за основно и средње образовање „Милан 
Петровић” са домом ученика, 21000 Нови Сад, 
Браће Рибникар 32, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„20. ОКТОБАР”

21460 Врбас, Пете пролетерске бригаде 1-3
тел. 021/700-568

Референт за финансијско 
рачуноводствене послове

са 50% норме

УСЛОВИ: поседовање средњег образовања 
у складу са чланом 40 Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова у ОШ „20. 
октобар”; познавање рада на рачунару; да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; извршена 
психолошка процена способности за рад; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правнос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом.

Чистачица

УСЛОВИ: да има завршену основну школу; да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; извршена 
психолошка процена способности за рад; да 
има дрављанство Републике Србије; неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, не старије од шест месеци-ори-
гинал или оверена копија); извод из МК рође-
них (оригинал или оверена копија); оверен 
препис / фотокопију дипломе/сведочанства о 
стеченом образовању; доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања, не старије од шест 
месеци; доказ о познавању рада на рачунару 
– потврда, уверење или сертификат о позна-
вању рада на рачунару или доказ о положеним 
испитима из информатичке области (за радно 
место референт за финансисјко рачуноводстве-
не послове). Пријава се подноси на формулару 
за пријаву на конкурс, који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, обавезно 
назначити адресу и број телефона. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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за рад са децом и ученицима изабрани канди-
дат подноси 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 разма-
трање. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Кандидати који 
испуњавају услове конкурса биће упућени на 
психолошку процену способности коју врши 
надлежна служба за запошљавање, о чему ће 
кандидати бити накнадно обавештени. Пријаве 
треба послати на адресу: Основна школа „20. 
октобар”, Пете пролетерске бригаде 1-3, 21460 
Врбас, са назнаком „Пријава за конкурс”. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, телефон 021/700-250, у вре-
мену од 08.00 до 13.00 часова.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад

Владимира Перића – Валтера 4
тел. 021/485-4028

Предавач за ужу област Маркетинг
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Стечен академски назив магистар 
или стручни назив специјалиста академских 
студија, уз претходно завршене одговарајуће 
студије, стечен на акредитованом универзи-
тету и акредитованом студијском програму 
– Економске науке. Поред наведених услова 
кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане Законом о високом образовању, Статутом 
Школе и Правилником о условима за избор у 
звање наставника и сарадника Високе пословне 
школе струковних студија у Новом Саду, који 
је доступан на сајту Школе: www.vps.ns.ac.
rs Пријава на конкурс садржи: име и презиме 
кандидата, адресу становања, број телефона, 
имејл адресу, податке о образовању, податке 
о радном искуству, као и списак прилога. Уз 
пријаву доставити: оверене фотокопије дипло-
ма о завршеним свим нивоима студија; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о некажња-
вању; доказ о радном искуству; за педагош-
ку и наставну праксу достављају се резултати 
анкета: студената, наставника и сарадника, 
доказ о усавршавању педагошких активности у 
извођењу наставе и позитивна оцена приступ-
ног предавања (о неопходности приступног 
предавања одлучује комисија); референце: 
списак објављених научних или стручних радо-
ва, као и саме радове, уџбеници, збирке зада-
така, практикуми, патенти, софтверска решења, 
монографије; потврде о учешћу у изради нај-
мање два развојно истраживачка, научна или 
стручна пројекта у привреди или установама 
или радно искуство у привреди релевантно за 
област за коју се бира; лиценце, стручни испи-
ти из одговарајуће стручне области за коју се 
кандидат бира и сл.; кратку биографија (ЦВ); 
доказе о испуњености најмање два изборна 
услова утврђена у чл. 8 Правилника о условима 
за избор у звање наставника и сарадника Висо-
ке пословне школе струковних студија у Новом 
Саду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови”. Пријаву 
са доказима о испуњености услова конкур-
са доставити на горе наведену адресу, лично 
или путем поште. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се разматрати. Коми-
сија ће у року од 60 дана, од дана истека рока 
за пријаву на конкурс, сачинити Извештај о 
пријављеним кандидатима и ставити га на увид 
јавности на период од 30 дана, о чему ће кан-
дидати бити обавештени путем огласне табле и 
сајта Школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

21241 Каћ, Краља Петра I 9
тел. 021/6213-015

e-mail: jdjuraskolakac@gmail.com

Секретар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће 
образовање из области правних наука у складу 
са чланом 140 став 1 закона, савладан програм 
обуке и дозволу за рад секретара (секретар је 
дужан да у року од две године од дана засни-
вања радног односа положи испит за лиценцу за 
секретара); б) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; в) није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) има држављанство Републике Србије; д) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, кандидати достављају потребну докумен-
тацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Потребна докумен-
тација коју кандидати достављају је: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (кандидат који има образовање 
стечено на студијама другог степена доставља 
оверену фотокопију дипломе другог степена и 
оверену фотокопију дипломе основних академ-
ских студија); оригинал / оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије, 
не старијег од 6 месеци; оригинал / оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оригинал / оверена фотокопија уверења о нео-
суђиваности, не старије од 6 месеци (извод из 
КЕ издаје МУП – полицијска управе и уверење 
од суда); доказ да зна српски језик – уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику; радну биографију; фотокопију лич-
не карте (очитану уколико је чипована); пријав-
ни формулар са сајта Министарства просвете. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријавни формулар са сајта 
Министарства са документацијом слати препо-
рученом поштом или доставити лично у шко-
лу, у затвореној коверти, са назнаком „За кон-
курсну комисију” на адресу: ОШ „Ђура Јакшић” 
Краља Петра I бр. 9, Каћ 21241. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код дирек-
тора школе на телефон 021/6213015. Канди-
дати ће бити упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. Сви докази за које је нагла-
шено прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је прописно оверена код јавног бележника 
(нотара). Конкурсна документација се не враћа 
кандидатима. 

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и то: за наставни-
ка разредне наставе одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: 1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет 
или групу предмета; 2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука 
или високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; Степен и 
врста образовања морају бити у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Пријаве се 
достављају лично или поштом на адресу ОШ 
„Ђура Јакшић”, Краља Петра I бр. 9, 21241 
Каћ. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе: оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми, не старија од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак из члана 139 став 3 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(потврда / уверење надлежног основног суда 
оригинал или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци); доказ из казнене евиденције МУП-а 
да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија) не старија од 6 месеци; доказ о знању 
српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад доставља се само ако кандидат 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 7304.01.2023. |  Број 1021-1022 |   

није стекао образовање на српском језику, а 
доказује се потврдом високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (оригинал или оверена копија); лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Психолошку процену способ-
ности кадидата за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака; у скла-
ду са чланом 154 став 2 Закона о систему обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018) кандидати попуњавају 
пријавни формулар који је доступан на званич-
ној интернет страни Министарства просвете. 
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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос, 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављања разговора са кан-
дидатима. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
достављене образложене листе кандидата у 
складу са чланом 154 став 7 Закона о Основа-
ма система образовања и васпитања. Потребну 
документацију доставити лично сваки радни дан 
у периоду од 08.00 до 13.00 часова или поштом 
на адресу ОШ „Ђура Јакшић”, Краља Петра I бр. 
9, 21241 Каћ. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни или редовни професор  
за ужу научну област  

Ратарство и повртарство
на одређено време до 5 година  

или на неодређено време 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из области којој припада ужа научна област. 

Ванредни професор за ужу научну 
област Пољопривредна техника

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из области којој припада ужа научна област. 

Доцент за ужу научну област 
Пољопривредна техника

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из области којој припада ужа научна област. 

Доцент за ужу научну област 
Ратарство и повртарство

на одређено време до 5 година 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из области којој припада ужа научна област. 

Доцент за ужу научну област 
Репродукција и породиљство 

животиња
на одређено време до 5 година 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из области којој припада ужа научна област. 

Асистент за ужу научну област 
Ветеринарска микробиологија и 

заразне болести животиња
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: факултет ветеринарске медицине, 
пољопривредни факултет (смер ветеринарска 
медицина) или медицински факултет.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве утврђене Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закон, 11/2021 
– аут. тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон) 
у складу са којим ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву кандидат 
је обавезан да достави доказ о испуњености 
услова по овом конкурсу: краћу биографију са 
библиографијом, списак научних и стручних 
радова као и доказе о њиховом објављивању, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми. За 
наставна звања (доцент, ванредни или редов-
ни професор) кандидати треба да попуне елек-
тронски образац који се налази на сајту Универ-
зитета Нови Сад https://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje 
(исти доставити на мејл opstasluzba@polj.uns.
ac.rs. у року предвиђеном за пријаву кандида-
та). За сваку одредницу који попуњава кандидат 
у обрасцу неопходно је приложити и доказ, у 
виду одлуке решења или потврде. За сараднич-
ка звања (асистент, сарадник у настави) поред, 
биографских података, научних и стручних 
радова као и доказе о њиховом објављивању, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, доста-
вити и уверења о наставку студија. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Рок за подношење пријава по овом конкурсу 
је 15 дана од дана објављивања. Пријаве дос-
тављати на адресу: Универзитет у Новом Саду 
Пољопривредни факултет (за конкурс) 21000 
Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕВА МАРИЋ-АЈНШТАЈН”

21101 Нови Сад, Гагаринова 1

Наставник предметне наставе  
за геодетску групу предмета

УСЛОВИ: (1) дипломирани геодетски инжењер; 
(2) мастер инжењер геодезије, претходно завр-
шене студије првог степена – основне академ-
ске студије у области геодетског инжењерства.

Наставник предметне наставе  
за графичку групу предмета

УСЛОВИ: (1) дипломирани инжењер графичког 
инжењерства и дизајна; (2) мастер инжењер 
графичког инжењерство и дизајна.

Техничар одржавања 
информационих система  

и технологија

УСЛОВИ: (1) средње образовање у четворого-
дишњем трајању – електротехничар рачунара 
или електротехничар радио и видео уређаја.

ОСТАЛО: кандидати морају да имају: 1) одго-
варајуће образовање; 2) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 

запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије и 5) да знају 
српски језик (језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад). Уз пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају краћу биографију (ЦВ) 
и потребну докуметацију: оригинал / овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење из казнене евиденције 
МУП-а да нису осуђивани, не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверену копију) и уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену копију). Доказ о знању српског 
језика, на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља само уколико обра-
зовање није стечено на српском језику. У том 
случају знање српског језика се доказује при-
лагањем уверења о положеном испиту из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима кандидата који уђу 
у ужи избор, врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора о раду достави 
уверење о психичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Пријаве на 
конкурс са потребном документацијом достави-
ти поштом или лично на горе наведену адре-
су школе, са назнаком „За конкурс”, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Техничка школа „Миле-
ва Марић-Ајнштајн” Нови Сад, као руковалац 
подацима о личности, предузимаће све потреб-
не техничке и организационе мере за заштиту 
личних података кандидата, ради спречавања 
случајног или незаконитог уништења, или слу-
чајног губитка, измена, неовлашћеног откри-
вања, коришћења или приступа подацима као и 
од свих незаконитих облика обраде. Пријава на 
конкурс мора садржати актуелни број фиксног 
и мобилног телефона и тачну адресу пребива-
лишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ГИМНАЗИЈА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
21460 Врбас, Палих бораца 9

тел. 021/704-653
e-mail: gimvrbas@mts.rs

Наставник грађанског васпитања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају сле-
деће услове за пријем у радни однос у погле-
ду стручне спреме и додатних знања, односно 
да имају одговарајућу врсту и степен образо-
вања прописану чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС”, бр. 4/2022, 
14/2022 и 15/2022), и то: 1) да испуњавају 
услове за наставника гимназије; 2) да испуња-
вају услове за стручног сарадника гимназије; 
3) лица која испуњавају услове из тачке 1) и 
2) могу да изводе наставу из предмета грађан-
ско васпитање уколико су, у складу са пропи-
сом којим се уређује стално стручно усаврша-
вање и стицање звања наставника, васпитача 
и стручних сарадника, савладала програм обуке 
за извођење наставе из предмета грађанско 
васпитање за одговарајући разред, односно 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1021-1022 | 04.01.2023.74

која су претходно завршила неке од следећих 
програма: Обука за наставника грађанског 
васпитања; Интерактивна обука / тимски рад; 
Умеће одрастања; Умеће комуникације; Актив-
на настава кроз учење; Едукација за ненасиље; 
Речи су прозори и зидови; Чувари осмеха; 
Учионица добре воље; Култура критичког миш-
љења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; 
Безбедно дете; Злостављање и занемаривање 
деце; Здраво да сте или која имају завршен 
специјалистички курс за наставнике грађанског 
васпитања на одговарајућој високошколској 
установи. Сви кандидати морају да испуњавају 
следеће опште услове за пријем у радни однос 
прописане одредбом члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1) да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 2) да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 3) да имају држављанство Републике 
Србије; 4) да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Наведе-
ни услови се доказују приликом пријем у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњавању услова су саставни део пријаве на 
конкурс, изузев доказа о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад који се при-
бавља пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се преузима са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз одштампан и попуњен 
пријавни формулар, кандидати су дужни да 
доставе следећу документацију: 1) диплому о 
стеченом образовању (оригинал или оверена 
фотокопија); 2) уверење о савладаности про-
грама обуке за извођење наставе из предмета 
грађанско васпитање наведених у Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији и тексту конкурса (оригинал или ове-
рена копија); 3) уверење МУП РС из казнене 
евиденције о неосуђиваности у смислу члана 
139 став 1 тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања – не старије од 
шест месеци (оригинал или оверена копија); 4) 
уверење да поседују држављанство Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија) – 
не старије од шест месеци; 5) доказ издат од 
одговарајуће високошколске установе о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику); 6) извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија). Напомена: кандидати који имају стече-
но образовање на мастер студијама, дужни су 
да доставе и диплому о стеченом образовању 
на основним студијама (оверена фотокопија). 
Доказ о испуњености услова у погледу психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са ученицима, изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју ће директор именова-
ти посебним решењем. Рок за пријаву на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве се 
достављају лично или путем поште на адресу: 
Гимназија „Жарко Зрењанин”, ул. Палих бора-

ца 9, 21460 Врбас. Све потребне информације у 
вези конкурса могу се добити путем телефона 
на 021/704-653 и путем електронске поште на 
e-mail адресу школе: gimvrbas@mts.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО”

21300 Беочин, Милоша Црњанског бб.
тел. 021/871-341

1. Психолог
за рад у централној школи у Беочину,  

са 50% норме

2. Чистачица
за рад у централној школи у Беочину

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат под тачком 1. мора испуња-
вати услове за пријем у радни однос из члана 
139 и да има одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19 и 6/2020); обавезно образовање лица из 
члана 140 Закона је образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има обавезно образовање из члана 142 став 1 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, а кандидат који нема обавезно обра-
зовање из члана 142 став 1 обавезан је да стек-
не у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Кандидат под тачком 
2. мора испуњавати услове за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/2017) и члана 15 Правилника 
о организацији рада и систематизацији радних 
места у ОШ „Јован Грчић Миленко” Беочин. 
Кандидати треба да испуњавају опште услове: 
1) да има држављанство Републике Србије; 2) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања и давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
сљаобраћаја и против човечности других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 3) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 4) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
о знању српског језика – језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи, доставља 
се само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Доказ о испуњености 
услова из члана 139 става 1 тачка1) 3) 4) 5) 
овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из става 1 тачка 2) овог члана – да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, пре закључења уговора 
о раду са изабраним кандидатом. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку у складу са Законом о заштити података о 
личности („Службени гласник РС”, број 87/18). 
Кандидати за радна места потребно је да имају 
одговарајући степен и врсту образовања про-
писану чланом 3. Правилника о степену и врсти 

образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/2, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 
5/22, 6/22, 10/22 и 15/22), односно професор 
психологије, дипломирани психолог – општи 
смер или смер школске психологије, дипломи-
рани школски психолог – педагог, дипломирани 
школско-клинички психолог, дипломирани пси-
холог, мастер психолог, дипломирани психолог 
– мастер. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани – мастер треба 
да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педа-
гошких предмета. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: 1) Пријавни формулар који 
се попуњава на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, одштампан достављају уз потребну 
документацију; 2) радну биографију; 3) дипло-
ме одговарајућег образовања, степена и врсте 
стручне спреме, како мастер тако и основних 
студија, односно свих степена стеченог висо-
ког образовања (оригинал или оверена копија) 
не старије од 6 месеци; 4) кандидат који има 
положене испите из психологије и педагогије 
доставља уверење о положеним испитима 
а уколико има положен испит за лиценцу за 
наставника, доставља обавештење министар-
ства о положеном испиту за лиценцу (оригинал 
или оверена копија), не старије од 6 месеци; 5) 
доказ из казнене евиденције МУП-а (оригинал 
или оверена копија), не старије од 6 месеци, да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања и давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
сљаобраћаја и против човечности других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 6) уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија), 
не старије од 6 месеци; 7) извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу 
са холограмом (оригинал или оверена копија), 
не старије од 6 месеци; 8) лекарско уверење 
којим се потврђује да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, подноси се пре закључења уговора 
о раду; Докази о испуњености услова из тачке 
1), 3), 4), 5), 6), 7) су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 8) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Пријава на конкурс 
мора да садржи тачан назив радног места за 
који се конкурише, као и тачан број фиксног 
и мобилног телефона и тачну адресу кандида-
та у циљу контактирања кандидата везано за 
психолошку проверу и интервју у току трајања 
конкурса. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована од стране директора школе. 
Избор се врши у складу са ЗОСОВ. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата, кандидати 
изабрани у ужи избор, који буду испуњавали 
услове конкурса, пре доношење коначне одлу-
ке о избору, биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. О месту и датуму провере кандидати ће 
бити обавештени по истеку рока за подношење 
пријава. Решење о избору кандидата донеће 
Конкурсна комисија након добијања резулта-
та психолошке процене кандидата, у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Неће се разматрати пријаве које су 
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неразумљиве, неблаговремене, непотпуне, са 
документацијом која садржи неоверене фото-
копије докумената, документација старија 
од наведеног рока у конкурсу, као и пријаве 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом. Пријавни формулар са конкурсом 
траженим документима и доказима о испуња-
вању услова, доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Сва потребна 
обавештења могу се добити од секретара шко-
ле на телефон: 021/871-341. Пријаву и доказе 
о испуњености услова из конкурса доставити 
на наведену адресу са назнаком „За конкур-
сну комисију – за конкурс”, Основна школа 
„Јован Грчић Миленко”, Милоша Црњанског бб.,  
21300 Беочин.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”

21000 Нови Сад, Краљевића Марка 2/а
тел. 021/472-1772

Наставник физике

Наставник математике

Наставник историје

УСЛОВИ: Кандидати за радна места овог кон-
курса могу да буду примљени у радни однос 
под условима: 1) да имају одговарајуће висо-
ко образовање, стечено: а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије) или б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од 6 месеци); 4) да имају држављанство 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 5) 
да знају српски језик – образовно-васпитни рад 
се остварује на српском језику.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из 
овог конкурса под 1) и 3)–6) саставни су део 
пријаве на конкурс и подносе се у виду ове-
рених фотокопија, а доказ под 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а документацију из 
овог конкурса, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају Школи најкасније 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор Школе. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност законских услова канди-
дата за пријем у радни однос, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава, а 
затим се кандидати у року од осам дана упућују 
на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од дана када му конкурсна коми-

сија, после обављеног разговора са кандидати-
ма, достави образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове по конкурсу. Пријав-
ни формулар и потребну документацију треба 
послати на адресу Школе Нови Сад, Краљевића 
Марка 2/а. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Школе на телефон: 
021/472-177.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

21460 Врбас, Палих бораца 34

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу морају 
да испуњавају услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/21): 1. да имају одговарајуће образовање: 
има четврти степен стручне спреме, стечен 
након завршене средње школе у складу са 
чланом 52. Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Петар Петровић 
Његош” Врбас; 2. да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним 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 на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (да је лице стекло средње 
образовање на српском језику на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад).

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу морају да 
испуњавају услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/21): 1. да 
имају одговарајуће образовање: има први сте-
пен стручне спреме, стечен након завршене 
основне школе у складу са чланом 58. и 59. 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Петар Петровић Његош” Врбас; 
2. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (да је стекло основно обра-
зовање на српском језику на ком се остварује 
образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар за пријем у рад-
ни однос, кандидати који конкуришу треба да 
доставе: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверену копију, 
не старију од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену копију); 
фотокопију личне карте (или очитану личну 
карту); потврду или уверење МУП-а Републи-
ке Србије да није осуђивано за дела наведена 
у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања, да испуњава 
услов из тачке 3 конкурса; лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, не старије од 6 
месеци (подноси само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду). Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи Конкурс спро-
води комисија коју именује директор. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 овог закона у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који испуњавају услове из 
члана 139 у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва 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. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос и сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од осам дана од достављања образло-
жене листе. Кандидат незадовољан решењем 
о изабраном кандидату може да поднесе жалбу 
органу управљања, у року од осам дана од дана 
достављања решења о избору кандидата. Орган 
управљања одлучује о жалби у року од 15 дана 
од дана подношења жалбе. Кандидат који је 
учествовао у изборном поступку има право да 
под надзором овлашћеног лица у јавној служби 
прегледа сву конкурсну документацију, у скла-
ду с Законом. Ако по конкурсу не буде изабран 
ни један кандидат расписује се нови конкурс у 
року од осам дана. Решење о избору кандида-
та оглашава се на званичној интернет страници 
Министарства кад апостане коначно. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Рок за пријаве на конкурс је  
8 дана од дана објаве у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве на кон-
курс слати на адресу школе: ОШ „Петар Петро-
вић Његош”, Палих бораца бр. 34, 21460 Врбас. 
Пријаве се могу доставити путем поште или 
предати лично у секретаријат школе.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”

21460 Врбас, Палих бораца 2
тел. 021/702-515

Дефектолог наставник за први 
циклус основног образовања за децу 

ментално ометену у развоју
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати конкурса треба да испуња-
ва услове прописане чланом 139, 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони 10/2019, 27/2018 – др. закон, 
6/2020, 129/2021) као и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника стручних 
сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том, и то: 1. одговарајуће високо образовање: 
професор, односно дипломирани дефектолог 
за рад са децом ментално ометеном у развоју; 
дипломирани дефектолог – олигофренолог; 
мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа 
са тешкоћама у менталном развоју; дипломи-
рани дефектолог – мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју; мас-
тер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора; дипломирани дефекто-
лог – мастер, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за спе-
цијалног едукатора; мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног рехабилита-
тора за вишеструку ометеност; дипломирани 
дефектолог – мастер, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
за специјалног рехабилитатора за вишеструку 
ометеност; професор разредне наставе; профе-
сор педагогије са предходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом; 
професор разредне наставе и енглеског јези-
ка за основну школу; мастер учитељ; дипло-
мирани учитељ – мастер; професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу; 2. 
Поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности 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 месе-
ца као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног детета, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављање за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. Поседовање 
држављанства Републике Србије; 5. Познавање 
српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампани пријавни формулар са назна-
ченим бројем телефона и адресом, кандидати 
прилажу следећу документацију: оверени пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о траже-
ној врсти и степену стручне спреме; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије; оригинал или оверену копију 
уверења о неосуђиваности изадату од СУП-а; 

доказ о знању српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (доказују кан-
дидати који нису стекли образовање на српском 
језику, положеним испитом из српског језика по 
програму одговарајуће високо школске устано-
ве); доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подносе само изабрани 
кандидати пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријаве са потребном докуме-
натцијом о испуњавању услова конкурса је 15 
дана од дана објављивања у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Конкурс-
на документација се предаје лично или поштом 
на адресу ОШ „Братство јединство” Врбас, ули-
ца Палих бораца број 2, 21460 Врбас, са назна-
ком „За конкурс за избор дефектолога настав-
ника”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Лице задужено 
за давање обавештења по конкурсу, секретар 
школе, телефон: 021/702-515, 021/705-337.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО РОДИЋ”

21234 Бачки Јарак
Младена Стојановића 21

тел. 021/847-438

Домар – мајстор одржавања

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће образовање 
– трећи или четврти степен стручне спреме 
– електро, столарске или водоинсталатерске 
струке; 2) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања 
или давања мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) знање српског језика на 
коме се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, који у штампаној форми доставља 
школи. Уз попуњен пријавни формулар доста-
вити: оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверење о држављанству; 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; уверење да канди-
дат није осуђиван за кривична дела из тачке 3. 
услова конкурса; доказ о знању српског језика, 
уколико образовање није стечено на српском 
језику биографију са актуелним бројем фикс-
ног или мобилног телефона и тачном адресом 
пребивалишта; лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима подноси само иза-
брани кандидат пре закључења уговора. При-
ложене фотокопије треба да буду оверене од 
стране јавног бележника. Пријавни формулар 
са приложеним доказима слати на адресу шко-
ле: Основна школа „Славко Родић”, Младена 
Стојановића 21, 21234 Бачки Јарак, са назна-
ком „За конкурс”. Рок за пријављивање је 10 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Ближа 
обавештења могу се добити од секретара шко-
ле на телефон бр. 021/847-438.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

26220 Ковин, Цара Лазара 197
тел. 013/744-894

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за избор директора треба 
да испуњава услове који су прописани чланом 
122, а у вези са члановима 139 и 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 
27/18 – др. закони, 88/17, 27/18 – др. закони, 
27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21). Дуж-
ност директора школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 
ст. 1 и 2 ЗОСОВ за наставника те врсте школе 
и подручја рада, за педагога и психолога, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 став 1 и 2 Закона, дужност дирек-
тора може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет (10) година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат 
мора да поседује одговарајуће образовање и 
то: 1. стечено одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарних, мултидисци-
плинарних, трнсдисциплинарних студија другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких науке; 2. на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Кандидат из 
тачке 1 алинеја 2 мора имати завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет односно гру-
пу предмета. Кандидат треба да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобрачаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
кримитарско понашање, да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
да има обуку и положен испит за директора 
школе (изабрани директор који нема положен 
испит дужан је да га положи у року од 2 године 
од дана ступања на дужност, директору који не 
положи испит у року престаје дужност директо-
ра), Докази о испуњености услова су саставни 
део пријаве на конкурс Кандидат за директора 
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који је претходно обављао дужност директо-
ра установе, обавезан је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од две године од ступања на 
дужност. Директору који не положи испит за 
директора у року од две године од дана сту-
пања на дужност престаје дужност директора.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави:одштампан, попуњен и пот-
писан пријавни фолмурал са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја у делу „ново на сајту” 
и доставља га одштампаног уз осталу доку-
ментацију. Уз пријаву на конкурс, кандидати 
прилажу: оверену копију дипломе о стеченом 
образовању; уз оверену копију мастер дипломе 
прилаже се оверена копија дипломе са основ-
них студија; уверење о држављанству (не ста-
рије од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); извод из казнене евиденције 
из основног суда (не старије од шест месе-
ци); извод из казнене евиденције привредног 
суда (не старије од шест месеци); извод из 
казнене евиденције МУП-а Републике Србије 
– доказ да канидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утвђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); потврда о годинама 
рада након стеченог одговарајућег образовања 
(доказ о радном искуству); доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника) ако га 
кандидат поседује, у супротном, потребно је 
доставити потврде да није вршен стручно-пе-
дагошки надзор у раду кандидата, издат од 
стране установе/а у којима је кандидат радио; 
доказ о стручно педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања, за кандидате 
који су претходно обављали дужност дирек-
тора установе (овај доказ доставља кандидат 
који је претходно обављао дужност директора 
установе), у супротном, потребно је доставити 
потврду да у периоду мандата кандидата није 
вршен стручно-педагошки надзор школе; доказ 
о познавању језика (доставају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику); лекарско уверење; оригинал 
или оверена фотокопија дозволе за рад настав-
ника и стручног сарадника – лиценца; ориги-
нал или оверену копију лиценце о положеном 
стручном испиту за директора установе (уколи-
ко је кандидат поседује); очитану личну кар-
ту; радну биографују са личним подацима (ЦВ). 
Благовременом пријавом на конкурс сматра се 
пријава која је предата непосредно школи пре 
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре 
тог рока предата пошти у облику препоручене 
пошиљке. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи све прилоге који се захтевају у 
конкурсу Пријаве са потребном документацијом 
доставити лично или путем поште (препору-
ченом пошиљком) на адресу: Основна школа 
„Десанка Максимовић” у Ковину, Цара Лаза-
ра 197, 26220 Ковин, са назнаком „Конкурс за 
избор директора – не отварати”. На полеђини 
коверте неопходно је навести име и презиме 
пошиљаоца, адресу становања, место, поштан-
ски број и број телефона. Рок за подношење 

пријава на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Све додатне информације могу 
се добити код секретара школе на број теле-
фона: 013/744-894. Непотпуне и неблаговрмене 
пријаве, као и фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа, неће се 
разматрати.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
26230 Омољица, Трг Светог Саве 3

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021), да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; и зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду).

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оригинал 
или оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеном основном образовању (оригинал или 
оверена фотокопија не старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старији од шест 
месеци); доказ о знању српског језика и јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни 
рад у школи (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику); доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). Пријаве на конкурс доставити 
лично или поштом на адресу школе: ОШ „Дос-
итеј Обрадовић”, 26230 Омољица, Трг Светог 
Саве бр. 3, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, с назнаком „За конкурс”.

Наставник музичке културе
са 65% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 став 1, тачка 1 и 2, и 

чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021, даље Закон) као и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и 
то: да има одговарајуће високо образовање, 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (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) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
и зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рији од шест месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (доказ доставља кан-
дидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду). Напомена: У 
складу са чланом 154 став 2 Закона, кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве као и фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног 
органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на адресу школе:  
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ОШ „Доситеј Обрадовић” 26230 Омољица, Трг 
Светог Саве бр. 3, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, с назнаком „За конкурс”. 

Педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 став 1, тачка 1 и 2, и 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021, даље Закон) као и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и 
то: да има одговарајуће високо образовање, 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (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) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
и зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању; уве-
рење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старији од шест 
месеци); доказ о знању српског језика и језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
у школи (доказ доставља кандидат само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику); доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду). Напомена: У складу са чланом 154 
став 2 Закона, кандидати попуњавају пријав-

ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве као и фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа, неће се 
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лич-
но или поштом на адресу школе: ОШ „Доситеј 
Обрадовић” 26230 Омољица, Трг Светог Саве 
бр. 3, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, с назнаком „За конкурс”.

ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

18217 Љуберађа
тел. 010/2680-120

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – други закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), односно лице које 
поседује одговарајуће високо образовање за 
наставника, педагога или психолога, и то за рад 
у школи оне врсте и подручја рада којој при-
пада Школа; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за привредни преступ; да против њега 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад; има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; обуку и положен испит за директора уста-
нове; најмање осам година рада у установи, на 
пословима образовања и васпитања, после сте-
ченог одговарајућег образовања: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 
тачка 1) подтачка (2) члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Ако је кандидат лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 

стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: радну биографију; оверен 
препис / фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; уверење / потврду из надлежне служ-
бе Министарства унутрашњих послова о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања; уверење/потврду из надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога за наведена кривична дела; 
уверење/потврду из надлежног привредног 
суда да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за привредни преступ; уверење 
о држављанству Републике Србије не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
не старији од 6 месеци; доказ о знању српс-
ког језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима); 
оверен препис/фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; потврду о радном искуству; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора 
установе); оверен препис/фотокопију лиценце 
за директора установе (ако је кандидат поседу-
је). Пријава која не садржи уверење о положе-
ном испиту за директора установе неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит 
за директора. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључи-
вања уговора којим се регулише статус изабра-
ног директора. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријава са потребном документацијом подно-
си се лично или поштом, у затвореној коверти, 
са назнаком „Конкурс за директора” на адресу 
школе – Основна школа „Светозар Марковић”, 
18217 Љуберађа. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на број телефона 010/2680-120.

Пословни центри НСЗ
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ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 10

Наставник математике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник биологије
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Стручни сарадник – педагог
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика  
и књижевности

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: а) има одговарајуће 
образовање: за наставника и стручног сарад-
ника у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон, 
27/2018 (II) – други закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/21) и са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („ Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 
18/21, 1/22, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 
15/2022); за чистачицу – у складу са Правил-
ником о организацији и систематизацији посло-
ва – основно образовање и васпитање; б) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; г) има држављанство Републи-
ке Србије; д) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
који се прилажу: попуњени пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; биографија са обавезним навођењем 
адресе становања и броја телефона; оверена 
фотокопија дипломе (лица са завршеним сту-
дијама другог степена достављају и диплому и 
додатак дипломи првог и другог степена сту-
дија); за послове чистачице оверена фотоко-
пија сведочанства о завршеном основном обра-
зовању и васпитању; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о неос-
уђиваности из МУП-а (не старије од 6 месеци); 
потврда одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из страног језика 

(само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику). Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви докази и који испуњавају услове за оглаше-
не послове, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака о чему ће 
кандидати бити обавештени на бројеве теле-
фона које су навели у својим пријавама. Раз-
говор са кандидатима ће се обавити у просто-
ријама ОШ „Доситеј Обрадовић” у Пожаревцу, 
Јована Шербановића 10, с тим што ће канди-
дати о датуму и времену бити обавештени на 
контакт адресе које су навели у својим прија-
вама. Доказ о испуњености услова из тачке б) 
прибавља се пре закључења уговора о раду 
(лекарско уверење не старије од 6 месеци које 
издаје надлежна установа). Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
доказима достављати у затвореној коверти са 
назнаком „За конкурс” на адресу ОШ „Доситеј 
Обрадовић” у Пожаревцу, Јована Шербановића 
10, 12000 Пожаревац, лично или поштом. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет 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 коми-
сија именована од стране директора Школе.

СРЕДЊА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ ВАСИЋ”

12220 Велико Градиште, Житни трг 4

Професор филозофије
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020, 129/2021).

Спремачица

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање у складу са 
важећим Правилником о систематизацији рад-
них места у Средњој школи „Милоје Васић” у 
Великом Градишту – завршено основно обра-
зовање. 

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21): 1) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 2) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 3) да има држављанство Репу-
блике Србије; 4) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидат доставља: попуњен пријавни формулар 
са званичне странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, потписану 
пријаву са радном биографијом, диплому одго-
варајућег степена и стручне спреме, уверење 

о држављанству Републике Србије, уверење о 
неосуђиваности(из СУП-а и суда). Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Документа се под-
носе у оригиналу или овереној фотокопији и 
не могу бити старија од 6 месеци. Документа 
се неће враћати. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне и 
уз које су приложени сви потребни докази и 
који уђу у ужи круг, биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих 
поступака – о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакт адресе које су навели у 
својим пријавама. Након обављене психолошке 
процене способности за рад са децом и учени-
цима, конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос и обавља разговор са кандидатима, 
а о датуму обављања разговора, кандидати ће 
бити обавештени на број телефона који напи-
шу на пријави. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови”. Прија-
ве са потребном документацијом подносе се у 
затвореној коверти на адресу: Средња школа 
„Милоје Васић” у Великом Градишту, Житни трг 
4, 12220 Велико Градиште.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ”

12206 Брадарац, Светосавска бб.

Наставник италијанског језика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос у складу са чланом 
24. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење); чланом 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 17/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021), односно: да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основним школама („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) – наставник 
италијанског језика; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 (три) месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изричену кривичну санкцију, и 
за које није утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије 
и зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачка 1), 3)–5) састав-
ни су део пријава на конкурс, а доказ из става 
1 тачка 2) –психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима, при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријавни формулар, који се преузима на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког 
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развоја, кандидати на конкурс треба да при-
ложе следеће доказе о условима за пријем у 
радни однос: потписану биографију, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал / овере-
на фотокопија извода); доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (оригинал / 
оверена фотокопија уверења о држављанству), 
диплома о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал / оверена фотокопија), уверење о 
неосуђиваности (оригинал / оверена фотоко-
пија), 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 јези-
ка). Уз пријаву кандидат доставља оригинале 
или оверене фотокопије докумената, не старије 
од 6 (шест) месеци. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити од секретара школе, на 
број телефона 012/261-231. Адреса на коју се 
достављају пријаве: ОШ „Свети владика Нико-
лај” Брадарац, улица Светосавска ББ, 12 206 
Брадарац, Град Пожаревац. Пријаве се предају 
у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за 
пријем у радни однос на радном месту настав-
ника италијанског језика”. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи Конкурсна комисија, коју 
ће в.д. директора школе именовати посебним 
решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима. Кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уго-
вора о раду, достављња уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима.

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос у складу са чланом 
24. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење); чланом 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„ Службени гласник РС” бр. 88/2017, 17/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021), односно: да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основним школама („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) – настав-
ник математике; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 
(три) месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изричену кривичну санкцију, и 
за које није утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије 
и зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачка 1), 3)–5) састав-
ни су део пријава на конкурс, а доказ из става 
1 тачка 2) –психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима, при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријавни формулар, који се преузима 

на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати на конкурс треба да 
приложе следеће доказе о условима за пријем 
у радни однос: потписану биографију, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал / овере-
на фотокопија извода); доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (оригинал / 
оверена фотокопија уверења о држављанству), 
диплома о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал / оверена фотокопија), уверење о 
неосуђиваности (оригинал / оверена фотоко-
пија), 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 јези-
ка). Уз пријаву кандидат доставља оригинале 
или оверене фотокопије докумената, не старије 
од 6 (шест) месеци. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити од секретара школе, на 
број телефона 012/261-231. Адреса на коју се 
достављају пријаве: ОШ „Свети владика Нико-
лај” Брадарац, улица Светосавска ББ, 12 206 
Брадарац, Град Пожаревац. Пријаве се предају 
у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за 
пријем у радни однос на радном месту настав-
ника математике”. Конкурс за пријем у радни 
однос спроводи Конкурсна комисија, коју ће 
в.д. директора школе именовати посебним 
решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима. Кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уго-
вора о раду, достављња уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима.

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос у складу са чланом 
24. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење); чланом 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („ 
Службени гласник РС” бр. 88/2017, 17/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021), односно: да има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основним школама („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021) – наставник матема-
тике; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 (три) месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
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 изриче-
ну кривичну санкцију, и за које није утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије и зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач-
ка 1), 3)–5) саставни су део пријава на конкурс, 
а доказ из става 1 тачка 2) –психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима, прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 (осам) дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 

се узети у разматрање. Уз пријавни формулар, 
који се преузима на сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
на конкурс треба да приложе следеће доказе о 
условима за пријем у радни однос: потписану 
биографију, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал / оверена фотокопија извода); доказ 
о поседовању држављанства Републике Србије 
(оригинал / оверена фотокопија уверења о 
држављанству), диплома о стеченом одгова-
рајућем образовању (оригинал / оверена фото-
копија), уверење о неосуђиваности (оригинал / 
оверена фотокопија), доказ о знању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
језику на коме се изводи образовно-васпитни 
рад, а доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика). Уз пријаву кандидат 
доставља оригинале или оверене фотокопије 
докумената, не старије од 6 (шест) месеци. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити од 
секретара школе, на број телефона 012/261-
231. Адреса на коју се достављају пријаве: ОШ 
„Свети владика Николај” Брадарац, улица Све-
тосавска бб, 12206 Брадарац, Град Пожаревац. 
Пријаве се предају у затвореној коверти са наз-
наком „Конкурс за пријем у радни однос на рад-
ном месту наставника математике”. Конкурс за 
пријем у радни однос спроводи Конкурсна коми-
сија, коју ће в.д. директора школе именовати 
посебним решењем. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду, достављња уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24. став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука 
УС, 113/17 и 95/18 – аут. тумачење), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20, 
129/21), и то: да има одговарајуће образовање: 
у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 
6/20, 129/21) – под одговарајућим образовањем 
подразумева се високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, као и да степен и врста 
образовања буду у складу са Правиликом о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
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групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштитећних међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се може преузети са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете (www.mpn.gov.rs/formular za prijem u radni 
odnos u ustanovama obrazovanja i vaspitanja), а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним и попуњеним пријавним формуларом дос-
тављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: потписану 
биографију кандидата; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију не 
старију од 6 месесци); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију не старију од 6 месеци); оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; лица 
која су стекла звање мастер достављају још и 
оверену фотокопију дипломе којом потврђују 
да имају завршене основне академске студије 
студијског програма; уверење МУП-а из казнене 
евиденције, доказ о неосуђиваности (оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 месе-
ци); непостојање дискриминаторског понашања 
на страни кандидата утврђено у складу са зако-
ном (Кандидат прибавља Потврду од Поверени-
ка за заштиту равноправности) доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; доказ 
представља потврда одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика; доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду 
(лекарско уверење). Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе 
која утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати се у року од 8 дана упућују 
на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе, сачињава образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од 8 дана од достављања образложене 
листе. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање као ни копије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа. Приложена 
конкурсна документација неће се враћати кан-
дидатима. Пријаве са доказима о испуњености 
услова (потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом) доставити лич-
но у школу, радним даном од 07: 00 до 15: 00 
часова, у затвореној коверти, са назнаком „За 
конкурс-уписати радно место за које се кон-
курише”, или слати на адресу школе: Основна 
школа „Слободан Јовић” Волуја, Волуја, 12256 
нема улице бб са назнаком „За конкурс – уписа-
ти радно место за које се конкурише”. Контакт 
телефон: 012/880-100 и 012/670-520.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ 

БУКУМ”
12309 Шетоње, Шетоње бб.

тел. 012/347-487
e-mail: sekretarbukum@gmail.com

Наставник разредне наставе

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати за наставника разредне 
наставе и наставник физичког и здравственог 
васпитања треба да испуњавају следеће услове: 
да поседују одговарајуће образовање из члана 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника, васпитача и стручних сарадника 
у основној школи за наставника разредне наста-
ве и наставника физичког и здравственог васпи-
тања („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016, 
2/2017, 13/2018, 4/2021), да испуњавају услове 
прописане чланом 139 став 1тачка 1), 2), 3), 4) и 
5) Закона о основама система образовања и вас-
питања; став 1. У радни однос у установи може 
да буде примљено лице, под условима пропи-
саним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђенодискриминатор-
но понашање. 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4), и 
5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључивања уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају формулар 
преузет са званичне странице Министарства и 
заједно са потребном документацијом (кратку 
биографију, диплому о траженим завршеним 
студијама или оверену копију, очитану личну 
карту, уверење издато од надлежне полицијске 
станице о казненој евиденцији за кривична 
дела, уверење издато од стране надлежног суда 
да против кандитдата није покренут кривични 
поступак и да се против њега не води истрага, 
уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених, доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије), достављају установи. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве на конкурс слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ 

БУКУМ”
12309 Шетоње, Букумова бб.

тел. 012/347-487
e-mail: sekretarbukum@gmail.com.

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: Кандидати за наставника енглеског 
језика треба да испуњавају следеће услове: да 
поседују одговарајуће образовање из члана 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, васпитача и стручних сарадника у 
основној школи за наставника разредне наставе 
и наставника физичког и здравственог васпи-
тања („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016, 
2/2017, 13/2018, 4/2021), да испуњавају услове 
прописане чланом 139 став 1 тачка 1), 2), 3), 
4) и 5) Закона о основама система образовања 
и васпитања; Став 1. У радни однос у устано-
ви може да буде примљено лице, под условима 
прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће 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 изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђенодискриминаторно пона-
шање. 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1), 3), 4), и 5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључивања уговора о раду. 
Кандидати попуњавају формулар преузет са 
званичне странице Министарства и заједно са 
потребном документацијом (кратку биографију, 
диплому о траженим завршеним студијама или 
оверену копију, очитану личну карту, уверење 
издато од надлежне полицијске станице о каз-
неној евиденцији за кривична дела, уверење 
издато од стране надлежног суда да против 
кандитдата није покренут кривични поступак и 
да се против њега не води истрага, уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рође-
них, доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије), достављају установи. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве на конкурс слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

12306 Велико Лаоле, Цара Душана 141
тел. 012/346-816

Наставник математике
са 88,89% радног ангажовања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),  

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021) и има одговарајући степен и врсту 
стручне спреме према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник 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, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и то: про-
фесор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар – информатичар, професор мате-
матике и рачунарства, дипломирани математи-
чар за математику економије, професор 
информатике – математике, дипломирани 
математичар – астроном, дипломирани мате-
матичар – примењена математика, дипломира-
ни математичар – математика финансија (са 
изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор 
информатике и математике, дипломирани про-
фесор математике – мастер, дипломирани 
математичар – мастер, дипломирани инжењер 
математике – мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математи-
чар – професор математике, дипломирани 
математичар – теоријска математика, дипло-
мирани 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, мастер математичар – про-
фесор математике. Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да поседује одговарајуће 
високо образовање из члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 
6/2020 и 129/2021), Наставник, васпитач и 
стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Изу-
зетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. и да испуња-
ва услове прописане Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-

ник 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, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), и то: про-
фесор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар – информатичар, професор мате-
матике и рачунарства, дипломирани математи-
чар за математику економије, професор 
информатике – математике, дипломирани 
математичар – астроном, дипломирани мате-
матичар – примењена математика, дипломира-
ни математичар – математика финансија (са 
изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор 
информатике и математике, дипломирани про-
фесор математике – мастер, дипломирани 
математичар – мастер, дипломирани инжењер 
математике – мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математи-
чар – професор математике, дипломирани 
математичар – теоријска математика, дипло-
мирани 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, мастер математичар – про-
фесор математике. Да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије, да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар са сајта МП кандидати 
достављају и следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, кандидат који има високо образо-
вање стечено на студијама другог степена дос-
тавља оверену фотокопију дипломе другог 
степена и оверену копију дипломе основних 
академских студија; доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и 
за кога није, у складу са Законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (потврда, уве-
рење или други документ издат од стране 
МУП-а РС оригинал не старији од 3 месеца и 
Потврда од повереника за заштиту равноправ-
ности, не старија од 6 месеци); доказ о позна-
вању српског језика као језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад – доставља 
само кандидат који није стекао образовање на 
српском језику (потврда, уверење или други 

документ којим се доказује да је испит из срп-
ског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе, оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о држављанству 
Републике Србије, оригинал не старији од 
шест месеци или оверена фотокопија истог; 
оригинал извода из матичне књиге рођених не 
старијег од шест месеци или оверену фотоко-
пију истог (на прописаном обрасцу, са холо-
грамом). Уверење о здравственој способности 
кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. У пријави кандидат треба да наведе тач-
ну адресу на којој живи, мејл адресу и број 
телефона. Неће се разматрати пријаве које су 
неблаговремене, непотпуне, уз које нису при-
ложени докази који се траже конкурсом, као 
ни пријаве оних кандидата који не испуњавају 
услове у погледу образовања, врсте и степена 
стручне спреме. Подаци који се прикупљају у 
току конкурсног поступка биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурс-
ном поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, 
број 87/18). Својеручно потписани Пријавни 
формулар са сајта Министарства просвете са 
потребном документацијом, односно доказима 
о испуњавању услова, доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, на адре-
су Основна школа „Жарко Зрењанин”, Улица 
Цара Душана 141, 12306 Велико Лаоле, са наз-
наком „Конкурс за наставника математике за 
88, 89% радног времена, на неодређено вре-
ме” поштом. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити радним данима преко телефона 
012-346-816.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВКО ЉУЈИЋ”
Нова Варош, Ђачка 37

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана

Наставник биологије
за 10% радног времена,  

на одређено време ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: а) да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 
1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22. и 15/22); б) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; г) да има држављанство Репу-
блике Србије; д) да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
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Уз попуњен пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса и то: 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању; 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), доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
и за које није, у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика и језика на коме 
се остварује образовно васпитни рад (осим 
кандидата који су образовање стекли на том 
језику); доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и уче-
ницима (не старије од 6 месеци) доставља се 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не, као ни фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа (суда, 
органа општинске-градске управе, јавног 
бележника). Пријаве са доказима о испуња-
вању свих услова тражених конкурсом слати у 
затвореној коверти препорученом поштом, са 
назнаком „Пријава на конкурс”, на адресу ОШ 
„Живко Љујић”, 31320 Нова Варош, Ђачка 37 
или донети лично у школу, радним данима, од 
08.00 до 14.00 часова. Додатне информације 
на телефон 033/2611-120. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

Бродарево

1. Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу Гојаковићи

2. Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу Матаруге

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139, 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19 и 6/20) и Правилником о врсти 
и степену образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 
2/20) и то: да је стекао одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких науке; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у настави, у складу са европским системом 
преноса бодова; за кандидате са положеним 
стручним испитом или лиценцом за настав-
ника сматра се да има наведено образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 

осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са Законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да је држављанин Репу-
блике Србије; зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са пријавом на конкурс 
и попуњеним и одштампаним пријавним фол-
муралом доставља Школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком 
биографијом (ЦВ) и попуњеним пријавним 
формуларом треба приложити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; потврду високошколске 
установе да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у наста-
ви, у складу са европским системом преноса 
бодова или оверену копију уверења о струч-
ном испиту или положеној лиценци за настав-
ника; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену копију 
извода из матичних књига рођених; доказ о 
неосуђиваности – уверење из казнене еви-
денције да лице није осуђивано (уверење из 
МУП-а – не старије од 6 месеци); уверење 
из Основног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са Законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика као и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(доказ кандидат доставља само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику); доказ о радном стажу у образовању 
(кандидат доставља уколико поседује радни 
стаж у образовању) – листинг ПИО; доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат, пре закључивања уговора о раду – не ста-
рије од 6 месеци). Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
на конкурс са кратком биографијом (ЦВ) и са 
потребним документима, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају лич-
но или на адресу: Основна школа „Светозар 
Марковић” у Бродареву, Пионирска 11, 31305 
Бродарево, са назнаком: „За конкурс за пријем 
у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
Школе, радним даном од 8 до 13 часова, лично 
или путем телефона 033/777-102.

ПРОКУПЉЕ

СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 23

тел. 027/8362-020

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и то: да 
поседује дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам годи-
на рада у образовној установи после стеченог 
одговарајућег образовања, да има лиценцу, 
односно положен стручни испит за директора 
установе, да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела у складу са чл. 139 став 
13 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да је држављанин РС, да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1 
тачка 1. (1-3, као и 5 и 6), подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 4. прибавља установа 
пре закључења уговора о раду. Пријаве на кон-
курс слати поштом на горе наведену адресу или 
лично уз попуњан формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

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

Наставник информатике
са 10% радног времена,  

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат мора да поседује: одгова-
рајуће високо образовање у складу са чл. 139, 
140 и 155 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21), 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 сту-
дијама у трајању од најмање четири године по 
прописима који су утврђивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник”, бр. 11/12... 10/2022). 
Кандидат мора да има: образовање из психо-
лошких, педагошких методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких методичких дисциплина и 
6 бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским 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; уве-
рење о држављанству РС; психичку, физичку 
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и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним кан-
дидатом); доказ да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз захтев кан-
дидат доставља: диплому о завршеном обра-
зовању 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 (ори-
гинал или оверена копија); уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на 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, 6/20 и 129/21) оригинал или 
оверена копија; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверена 
копија). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве се достављају непосредно или 
путем поште на адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, 
11328 Водањ, Петра Костића 1. Сва потребна 
обавештења могу се добити код секретара шко-
ле на број телефона 026/4715-004. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ

11300 Смедерево, Слободе 3
тел. 026/617-383

Оглас објављен 21.12.2022. године у публика-
цији „Послови” за радно место чистачице на 
одређено време преко 60 дана за 2 извршиоца 
поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”
11320 Велика Плана

Булевар деспота Стефана 40

Радник за одржавање хигијене 
(чистачица)

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има I сте-
пен стручне спреме, односно завршену Основну 
школу, држављанство Републике Србије, пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело, прописано чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 
у даљем тексту: Закон). Уз пријаву на конкурс 
за пријем у радни однос на неодређено време, 
кандидати за радно место радника за одржа-
вање хигијене (чистачице), треба да доставе 
оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената (обавезно): попуњен пријавни фор-

мулар објављен на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете и да га заједно са 
потребном документацијом доставе Школи у 
року од осам дана од дана објављивања кон-
курса; диплому или уверење о стеченом основ-
ном образовању; уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених; молбу за пријем у радни однос; 
краћу биографију; доказ о неосуђиваности за 
наведена кривична дела, прописана чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона; доказ да против 
кандидата није покренут кривични поступак 
и није покренута истрага; доказ да се против 
кандидата не води поступак за заштиту од дис-
криминације. Изабрани кандидат је у обавези 
да лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад, достави пре 
закључења уговора о раду. Психолошку про-
цену способности за рад са ученицима, врши 
надлежна служба за запошљавање, пре закљу-
чења уговора о раду. Фотокопије докумената 
која нису оверена од надлежног органа неће се 
узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Попуњен пријавни 
формулар са одговарајућим доказима (докумен-
тацијом), подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу: Основна шко-
ла „Свети Сава” Велика Плана, Булевар деспота 
Стефана 40, 11320 Велика Плана, са назнаком 
„За конкурс”. Конкурс ће бити објављен у листу 
„Послови” и преко Националне службе за запо-
шљавање у Великој Плани. Контакт за инфор-
мације је 026/516-021, лице Сузана Ристић, 
секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

11420 Смедревска Паланка
Првомајска бб.

тел. 026/310-423

Сервирка
са 92% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/ 20 и 
129/21) и други степен стручне спреме. Оста-
ли услови које кандидати треба да испуне: да 
имају одговарајуће образовање и то завршен 
други степен стручне спреме; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да занају срп-
ски језик (уколико је образовање завршено на 
страном језику).

ОСТАЛО: Кандидати треба да приложе: пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, адресу и број теле-
фона, уверење о држављанству РС, уверење 
о неосуђиваности (извод из Казнене евиден-
ције), оверен препис – фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, потврду повереника да није 
извршено дискриминаторно понашање, лекар-
ско уверење пре закључивања уговора о раду. 

Наведена документа не смеју бити старија од 6 
месеци, а приложене фотокопије морају бити 
оверене од надлежног органа – да су верне 
оригиналу. Кандидати који су поднели прија-
ве на конкурс, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих 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 учени-
цима, а потом с кандидатима са листе обавља 
разговор. Директор доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од достављања 
образложене листе кандидата. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови”. Приложена конкурс-
на документација се, по завршетку конкурса, 
кандидатима не враћа. Пријаве на конкурс се 
могу слати поштом на адресу школе или лично 
предати у секретаријату школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ”
11312 Михајловац, Црногорска 2

тел. 026/741-651, 741-031
e-mail: mihajlovac.skola@gmail.com

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање у скласу 
са Законом о основам асистема образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи; 2. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 3. неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, није утврђено дискри-
минаторно понашање у складу са законом, 4. 
држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачка 1), 3), 4) и 5) 
су саставни део пријаве на конкурс а доказ из 
става 1. тачка 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Доказ о испуњености услова из 
става 1 тачка 5) доказује се тако што канди-
дат који није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику је у обавези да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Потребно је да кандидати попу-
не пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства и одштампаног заједно 
са потребном документацијом о испуњености 
услова доставе установи. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона 026/741-031 (секре-
тар) или 026/741-651 (директор).

Посао се не чека, 
посао се тражи
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МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622-534

Домар / мајстор одржавања
са 50% ангажовања

УСЛОВИ: средње стручно образовање. Уз 
пријаву на конкурс и одштампан попуњен 
пријемни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја на конкурс доставити: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о држављанству 
Републике Србије – уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику – уверење високошколске 
установе да је кандидат положио српски језик; 
доказ да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање.

Професор клавира

УСЛОВИ: (1) мастер музички уметник, профе-
сионални статус – клавириста; (2) дипломирани 
музичар, усмерење пијаниста; (3) дипломира-
ни музичар – пијаниста; (4) академски музи-
чар пијаниста; (5) дипломирани клавириста. 
Уз пријаву на конкурс и одштампан попуњен 
пријемни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја на конкурс доставити: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о држављанству 
Републике Србије – уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику – уверење високошколске 
установе да је кандидат положио српски језик; 
доказ да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање.

Професор виоле

УСЛОВИ: (1) мастер музички уметник, профе-
сионални статус – виолиста; (2) дипломирани 
музичар, усмерење виолиста; (3) дипломира-
ни музичар – виолиста; (4) академски музичар 
виолиста. Уз пријаву на конкурс и одштам-
пан попуњен пријемни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја на конкурс доставити: 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-

ме о стеченом образовању; доказ о држављан-
ству Републике Србије – уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику – уверење високош-
колске установе да је кандидат положио српски 
језик; доказ да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 

ОСТАЛО: доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. У току трајања поступка одлучи-
вања о избору, кандидати за сва радна места 
који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну 
провери психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши Национал-
на служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака, а у складу са чланом 
154 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21), 
по распореду који утврди школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаве доставити 
лично или послати на горе наведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА „ГОША”

11420 Смедревска Паланка, Индустријска 66
тел. 026/317-310

Наставник машинске групе предмета
(за 20 часова недељно – 100%)

УСЛОВИ: завршен машински факултет и звање 
дипломирани машински инжењер стеченог 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије) или завршен машински факул-
тет по програму који је важио до 10. септем-
бра 2005. год. (седми степен стручне спреме) 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада машинство и обрада метала; да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
има положен стручни испит односно испит за 
лиценцу а ако нема потребно је да је на факул-
тету положио испите из педагогије или психо-
логије а ако по програму није имао те предмете 
потребно је да је након завршетка студија сте-
као образовање из психолошких, педагошких и 
методичних дисциплина од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи; знање српског 
језика на којем се изводи образовно васпитни 
рад (осим кандидата који су образовање стекли 
на српском језику).

Наставник практичне наставе – 
инструктор вожње

за обуку ученика образовног профила 
возач моторних возила и техничар 

друмског саобраћаја

УСЛОВИ: Завршен пети степен за занимање 
возач моторних возила инструктор за Б, Ц, Д, 
Е категорије; петогодишње радно искуство у 
струци стечено после специјалистичког испита; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије, знање 
српског језика на којем се изводи образовно 
васпитни рад (осим кандидата који су образо-
вање стекли на српском језику).

Помоћни наставник
за 50% ангажовања

УСЛОВИ: Стечено средње образовање у четво-
рогодишњем трајању; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; 
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да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; знање српског језика на 
којем се изводи образовно васпитни рад (осим 
кандидата који су образовање стекли на српс-
ком језику), да има најмање две године радног 
искуства на пословима помоћног наставника за 
потребе школе.

Наставник практичне наставе – 
саобраћајне групе предмета

УСЛОВИ: завршене основне академске студије 
првог степена на студијском програму сао-
браћај, обима 240 бодова ЕСПБ или заврше-
на виша саобраћајна школа по програму који 
је важио до 10. септембра 2005. год. (шести 
степен стручне спреме) у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада саобраћај, 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; знање 
српског језика на којем се изводи образовно 
васпитни рад (осим кандидата који су образо-
вање стекли на српском језику), да има поло-
жен стручни испит односно испит за лиценцу а 
ако нема потребно је да је на факултету поло-
жио испите из педагогије или психологије а ако 
по програму није имао те предмете потребно 
је да је након завршетка студија стекао обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичних дисциплина од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи.

Техничар одржавања 
информационог система и 

технологије
за 50% ангажовања

УСЛОВИ: Стечено средње образовање у четво-
рогодишњем трајању електротехничког смера; 
радно искуство од најмање 3 година на посло-
вима сервисера рачунара, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, з а кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 

без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; знање српског језика на 
којем се изводи образовно васпитни рад (осим 
кандидата који су образовање стекли на српс-
ком језику).

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар сви кандидаит 
су дужни да у року од 8 дана од изласка огла-
са доставе: оверену фотокопију дипломе, доказ 
о неосуђиваности из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (уверење МУП-а да није старије од 6 
месеци), доказ о држављанству (уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци), потвр-
ду о радном искуству (оригинал или оверену 
копију); доказ о непостојању дискриминатор-
ног понашања (потврда Повереника за зашти-
ту равноправности не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежног суда (основног)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 доношења оптужог предлога – за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци). Кандидати који 
конкуришу за место наставника обавезни су 
да поред горе наведених докумената доставе 
још и оверену фотокопију о положеном испиту 
за лиценцу или уверење да је након завршет-
ка студија стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичних дисциплина од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. 
Лекарско уверење није потребно достављати 
пре закључења уговора. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром и кратком биографијом достављају школи. 
Сву потребну документацију слати у затвореној 
коверти на адресу школе: Машинско електро-
техничка школа „Гоша”, Индустријска 66, 11420 
Смедеревска Паланка.

ГИМНАЗИЈА У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

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

Наставник историје
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и то: а) има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/200, 3/2020, 
14/2020, 1/2021, 14/22 и 15/22) за наставника 
историје: 1) професор историје; (2) дипломи-
рани историчар; (3) дипломирани историчар – 
мастер; (4) мастер историчар; (5) мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претход-
но завршене основне академске студије исто-

рије. б) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
в) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) има држављанство 
Републике Србије; д) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник хемије
са 70% радног времена,  

на одређено време до повратка 
запослене са функције в.д. директора

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и то: а) има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/200, 3/2020, 
14/2020, 1/2021, 14/22 и 15/22) за наставника 
хемије: (1) професор хемије; (2) дипломира-
ни хемичар; (3) дипломирани хемичар опште 
хемије; (4) дипломирани хемичар за истражи-
вање и развој; (5) дипломирани хемичар – смер 
хемијско инжењерство; (6) дипломирани про-
фесор хемије – мастер; (7) дипломирани хеми-
чар – професор хемије; (8) дипломирани хеми-
чар – астер; (9) мастер хемичар; (10) мастер 
професор хемије. Лице које је стекло академ-
ско звање мастер мора имати претходно завр-
шене основне академске студије хемије. б) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
но 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да поднесу уз 
пријаву на конкурс: кратку биографију; оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
или уверења о стеченом високом образовању, 
ако диплома није уручена; уверење о неосуђи-
ваности; уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење (потвр-
ду) о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечених у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова или овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
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испиту. Доказ о знању језика на коме се изво-
ди образовно васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о 
раду достави лекарско уверење. Пријаве сла-
ти на адресу Гимназија у Великој Плани, Војво-
де Мишића 3, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
подношење пријаве износи 8 дана. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Ближе информације о конкур-
су могу се добити на телефон 026/514-059. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају и 
потребну документацију.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОМИР ЛАЗИЋ”

11423 Азања
тел. 026/301-308

Наставник предметне наставе – 
математика

са 66,66% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да је стекао одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
чланом („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/19, 6/2020 и 129/2021) 
и чланом 3. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021); 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат уз формулар за пријаву на конкурс подно-
си: 1. доказ о одговарајућој врсти образовања 
и степену стручне спреме (оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом високом 
образовању); 2. доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способност за рад са децом и 
ученицима; 3. доказ о неосуђиваности да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење МУП-а не старије од шест 
месеци); 4. уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци) и извод 
из матичне књиге рођених (не старији од шест 
месеци); 5. доказ о познавању српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-

ни рад (доказ доставља кандидат само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику) 6. непостојање дискриминаторског 
понашања на страни кандидата утврђен у скла-
ду са законом 7. кратку биографију. Докази о 
испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5, 6, 7 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2. прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар који се може преузети са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, те да документа-
цију која доказује испуњеност услова конкурса, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром и кратком биографијом, поштом или лич-
но (у секретаријату школе радним данима од 
8 до 12 часова) доставе школи на адресу: ОШ 
„Радомир Лазић” Азања, 1142 3 Азања. Пријаве 
се достављају у затвореној коверти са назнаком 
„Пријава на конкурс – математика – не отвара-
ти”. Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Лице задуже-
но за давање обавештења о конкурсу је секре-
тар школе, тел. 026/301-308, радним данима од 
10 до 12 часова. Кандидати се у року од осам 
дана упућују на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и директор доно-
си решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана достављања образложене листе. 
Разговор са кандидатима биће обављен у прос-
торијама ОШ Радомир Лазић” у Азањи. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
11300 Смедерево, 17 октобра 40

тел. 026/641-290

Наставник физичког васитања
на одређено време, ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и дужни су 
да уз пријаву на конкурс доставе правно ваља-
не доказе (оригинал или оверене фотокопије 
не старије од шест месеци) о и испуњавању 
следећих услова: одговарајуће образовање, 
држављанство Републике Србије, да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, уверење из суда и тужилаштва 
да није покренут кривични поступак, као и да 
није покренута истрага. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1), 3)–5) овог члана сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Попунити пријавни 
формулар који се може преузети са званичне 
Интернет странице Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја и доставити са 
осталом документацијом. Образложење: Чла-
ном 155 Закона о основама система образовања 
и васпитања, прописано је заснивање радног 
односа на одређено време у установи на основу 
конкурса. Чланом 155 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања прописано је да 
установа може на основу конкурса да прими у 
радни однос лице ради замене одсутног запос-
леног преко 60 дана. 

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и дужни су 
да уз пријаву на конкурс доставе правно ваља-
не доказе (оригинал или оверене фотокопије 
не старије од шест месеци) о и испуњавању 
следећих услова: одговарајуће образовање, 
држављанство Републике Србије, да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, уверење из суда и тужилаштва 
да није покренут кривични поступак, као и да 
није покренута истрага. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1), 3)–5) овог члана сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Попунити пријавни 
формулар који се може преузети са званичне 
Интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и доставити са 
осталом документацијом. Образложење: Чла-
ном 155 Закона о основама система образовања 
и васпитања, прописано је заснивање радног 
односа на одређено време у установи на основу 
конкурса. Чланом 155 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања прописано је да 
установа може на основу конкурса да прими у 
радни однос лице ради замене одсутног запос-
леног преко 60 дана. 

ОШ „СВЕТИ САВА”
11300 Смедерево, Металуршка бб.

тел. 026/663-999

Наставник физике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Сви кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: 1. одговарајуће високо обра-
зовање које подразумева: одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета или студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године. Лице са завршеним студијама другог 
степена мора да има завршене студије првог 
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степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Називи о стеченом образовању морају 
бити у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме за рад наставника у основној школи; 2. 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
3. неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, није 
утврђено дискриминаторно понашање у скла-
ду са законом; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. Зна српски језик, као језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из става 1тачка 1), 3), 4) и 
5) су саставни део пријаве на конкурс а доказ 
из става 1тачка 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 5) 
испуњава лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на српском језику. Потреб-
но је да кандидати попуне пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
и одштампаног заједно са потребном докумен-
тацијом о испуњености услова доставе установи 
на адресу: Основна школа „Свети Сава”, улица 
Металуршка бб, 11300 Смедерево, са назнаком: 
„За конкурс. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 026/663-999.

ПУ „НАША РАДОСТ”
11300 Смедерево, Војводе Мишића 4

тел. 026/4622-158

Сервирка

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва сервирке, може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове и то: да има 
одговарајуће образовање: II степен стручне 
спреме. Кандидати поред услова о стеченом 
одговарајућем образовању морају испуњавати 
и следеће услове прописане чланом 24. Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аут. тум.) и 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021): имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом (при-
бавља се пре закључења уговора о раду); нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; имају држављанство Републике 
Србије; имају знање српског језика. На конкурс 
сви кандидати достављају: Кандидати попуња-
вају пријемни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете. Уз пријемни 

формулар, сви кандидати достављају и следећу 
документацију: радну и личну биографију са 
адресом, контакт телефоном и имејл адресом 
– CV; доказ о стручној спреми (оверена фото-
копија дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверења о стеченом образовању, ако диплома 
није уручена); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверену фотокопију 
не старије од 6 месеци); уверење из казнене 
евиденције да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, које издаје Министарство унутрашњих 
послова (оригинал или оверена фотокопијане 
старије од 6 месеци); да знају српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику); изабрани канди-
дат пре заснивања радног односа дужан је 
да достави лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована од стране директора. Конкурс 
ће бити објављен у недељном листу „Послови” 
који издаје Национална служба за запошља-
вање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, а осталу потребну документацију, 
заједно са попуњеним и одштампаним пријав-
ним формуларом достављају Установи лично 
или путем поште на адресу: Предшколска Уста-
нова „Наша Радост” Смедерево, Војводе Миши-
ћа 4, Смедерево, са назнаком радног места на 
које се кандидат пријављује. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити путем телефона 
026/4622-158.

Спремачица

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва спремачице, може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове и то: да има 
одговарајуће образовање: – Основно обра-
зовање. Кандидати поред услова о стеченом 
одговарајућем образовању морају испуњавати 
и следеће услове прописане чланом 24 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аут. тум.) и 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021): имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом (при-
бавља се пре закључења уговора о раду); нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; имају држављанство Републике 
Србије; имају знање српског језика. На конкурс 
сви кандидати достављају: Кандидати попуња-
вају пријемни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете. Уз пријемни 
формулар, сви кандидати достављају и следећу 
документацију: радну и личну биографију са 
адресом, контакт телефоном и имејл адресом 
– CV; доказ о стручној спреми (оверена фото-
копија дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверења о стеченом образовању, ако диплома 
није уручена); уверење о држављанству Репу-

блике Србије (оригинал или оверену фотокопију 
не старије од 6 месеци); уверење из казнене 
евиденције да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, које издаје Министарство унутрашњих 
послова(оригинал или оверена фотокопијане 
старије од 6 месеци); да знају српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику); изабрани канди-
дат пре заснивања радног односа дужан је 
да достави лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована од стране директора. Конкурс 
ће бити објављен у недељном листу „Послови” 
који издаје Национална служба за запошља-
вање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, а осталу потребну документацију, 
заједно са попуњеним и одштампаним пријав-
ним формуларом достављају Установи лично 
или путем поште на адресу: Предшколска Уста-
нова „Наша Радост” Смедерево, Војводе Миши-
ћа 4, Смедерево, са назнаком радног места на 
које се кандидат пријављује. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити путем телефона 
026/4622-158.

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

Наставник информатике  
и рачунарства

са 80% радног времена

УСЛОВИ: 1. професор информатике, однос-
но дипломирани информатичар; 2. професор 
математике и рачунарства; 3. професор мате-
матике, односно дипломирани математичар, 
смер рачунарство и информатика; 4. дипломи-
рани математичар за инфорамтику и рачунар-
ство; 5. дипломирани инжињер електротехнике, 
сви смерови, односно одсеци; 6. дипломирани 
инжињер елетронике, сви смерови, односно 
одсеци; 7. дипломирани инжињер за информа-
ционе системе, односно дипломирани инжињер 
организације за информационе системе или 
дипломирани инжињер организационих наука, 
одсеци за информационе системе, информа-
ционе системе и технологије; 8. дипломирани 
инжињер информатике, односно дипломирани 
инжињер рачунарства; 9. дипломирани еко-
номист, смерови: кибернетско-организациони, 
економска статистика и информатика, еко-
номска статистика и кибернетика, статистика 
и информатика или статистика, информатика 
и квантна економија; 10. професор технике и 
информатике; 11. дипломирани математичар; 
12. дипломирани информатичар; 13. дипло-
мирани информатичар – пословна информати-
ка; 14. дипломирани информатичар – профе-
сор информатике; 15. дипломирани инжињер 
организационих наука – одсек за управљање 
квалитетом; 16. мастер инжињер софтвера; 
17. мастер инжињер информационих техно-
логија и система; 18. мастер дизајнер медија 
у образовању; 19. мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет); 20. дипломирани 
информатичар – мастер; 21. дипломирани про-
фесор информатике – мастер; 22. дипломира-
ни информатичар – мастер пословне инфор-
матике; 23. дипломирани професор технике 
и информатике – мастер; 24. мастер матема-
тичар; 25. мастер информатичар; 26. мастер 
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инжињер електротехнике и рачунарства; 27. 
мастер инжињер информационих технологија; 
28. мастер професор технике и информати-
ке; 29. мастер инжињер организационих нау-
ка (студијски програм Информациони системи 
и технологије или Софтверско инжињерство 
и рачунарске науке); 30. мастер професор 
информатике и математике; 31. мастер профе-
сор информатике и технике. Лица из тачке 1 
овог члана које је стекло академско звање мас-
тер мора имати, у оквиру завршених студија, 
положених најмање пет предмета из области 
рачунарства и информатике (од тога најмање 
један из области Програмирање) и најмање два 
предмета из једне или две следеће области – 
Математика или Теоријско рачунарство, што 
доказују потврдом издатом од стране матичне 
високошколске установе. Наставу и друге обли-
ке образовног рада из предмета Рачунарство 
и информатика може да изводи и лице које 
је стекло академско звање мастер, а у оквиру 
завршених студија или положених најмање пет 
предмета из области рачунарства и информати-
ке (од тога најмање један из области Програми-
рање) и најмање два предмета из једне или две 
следеће области – Математика или Теоријско 
рачунарство. Наставу и дуге облике образов-
но-васпитног рада из предмета Рачунарство и 
информатика може да изводи и лице које је на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, сав-
ладало програм рачунарства и информатике у 
трајању од најамње четири семестра.

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати и 
посебне услове за пријем у радни однос пред-
виђене чланом 139 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018. др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), да имају 
држављанство Републике Србије; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминитарно 
понашање, доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, сматраће се да 
кандидат има поменуто образовање и уколи-
ко достави доказ да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије, или доказ 
да је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, да имају има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (наведени доказ доставља канди-
дат који буде изабран по конкурсу, а пре пот-
писивања уговора о раду), знају српски језик 
– језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интеренет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, у делу 
Ново на сајту, на адреси: http://FORMULAR – ZA 
KONKURISANjE. Уз одштампани својеручно пот-
писани пријавни формулар са назнаком да се 
конкурише на одређено радно место (назначи-
ти радно мместо за које се конкурише), канди-
дат школи заједно са одштампаним пријавним 
формуларом прилаже и следећу документацију 
којом се доказује испуњеност услова предвиђе-

них Законом, Правилником и овим конкурсом, 
за радно место за које се конкурише и то: краћа 
биографија, оригинал или оверену фотокопија 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
доказ о поседовању држављанства Републике 
Србије (уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених – оригинал или овере-
на фотокопија) – не старије од шест месеци, 
доказ о неосуђиваности кандидата, за наведе-
на кривична дела утврђена чланом 139 став 1 
тачка 3. Закона (уверење из МУП-а) – оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од шест 
месеци, доказ о непостојању дискриминаторног 
понашања (уверење од Повереника за зашти-
ту равноправности, да против кандидата није 
утврђено дисриминаторно понашање – ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 
шест месеци; доказ да кандидат није под истра-
гом (уверење из Суда да против кандидата није 
спроведена истрага нити кривични поступак, 
оригинал или оверена фотокопија – не старија 
од шест месеци, доказ да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (оригинал 
или оверена фотокопија потврде), сматраће се 
да кандидат има поменуто образовање и уколи-
ко достави доказ да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије, или доказ 
да је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу (оригинал или оверена фотокопија). За 
кандидате које ово образовање не поседују, у 
складу са чланом 142 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, 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, доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ су обавезни да 
доставе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику – доказује се потврдом 
одговарајуће образовне установе да је канди-
дат положио испит из српског језика, оригинал 
или оверена фотокопија). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Благовременом пријавом сматра 
се пријава која је непосредном предата шко-
ли пре истека рока утврђеног у конкурсу или 
је пре истека тог рока предата пошти у облику 
препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока 
пада у недељу или на дан државног празника, 
рок истиче првог наредног радног дана. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која у прилогу 
садржи све прилоге којима кандидат доказује 
да испуњава услове за избор у складу са Зако-
ном и овим конкурсом. Наведена документа не 
смеју бити старија од 6 месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног 
органа као доказ да су верне оригиналу. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именована 
решењем донетим од стране директора школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Коми-
сија ће кандидате који уђу у ужи избор упутити 
на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, који ће вршити 
надлежна служба за запошљавање, приме-
ном стандардизовананих поступака, о чему ће 
кандидати бити обавештени путем имејла или 
бројева телефона које су навели у својим прија-
вама. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема 

резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима у просторија-
ма школе, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену бити обавештени. Конкурсна комисија 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директо-
ру школе у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор доно-
си решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана достављања образложене листе 
кандидата од стране комисије. Лице које буде 
изабрано по конкурсу, дужно је да приложи 
доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) пре закључења уговора 
о раду. Својеручно потписане пријаве на кон-
курс се достављају на адресу: Економско-угос-
титељска школа „Вук Караџић”, Момира Гајића 
бр. 12, 11320 Велика Плана, са назнаком „За 
конкурс” (лично или поштом). Ближе инфор-
мације о конкурсу можете добити од секретара 
школе путем телефона на број 026/516-247.

Наставник економске групе 
предмета

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
у погледу врсте стручне спреме предвиђене 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у под-
ручју рада економија, право и администрација 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 4/2022 и 14/2022), Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада трговина, угоститељство 
и туризам („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 4/2022 и 14/2022) и Правилником 
о организацији и систематизацији послова (рад-
них места) у Економско-угоститељској школи 
„Вук Караџић” у Великој Плани, под бр. 1879 од 
05.09.2022. године.

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати и 
посебне услове за пријем у радни однос пред-
виђене чланом 139 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) да имају 
држављанство Републике Србије; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминитарно 
понашање, доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, сматраће се да 
кандидат има поменуто образовање и уколи-
ко достави доказ да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије, или доказ 
да је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, да имају има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (наведени доказ доставља канди-
дат који буде изабран по конкурсу, а пре пот-
писивања уговора о раду), знају српски језик 
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– језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интеренет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, у делу 
Ново на сајту, на адреси: http://FORMULAR – ZA 
KONKURISANjE. Уз одштампани својеручно пот-
писани пријавни формулар са назнаком да се 
конкурише на одређено радно место (назначи-
ти радно мместо за које се конкурише), канди-
дат школи заједно са одштампаним пријавним 
формуларом прилаже и следећу документацију 
којом се доказује испуњеност услова предвиђе-
них Законом, Правилником и овим конкурсом, 
за радно место за које се конкурише и то: краћа 
биографија, оригинал или оверену фотокопија 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
доказ о поседовању држављанства Републике 
Србије (уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених – оригинал или овере-
на фотокопија) – не старије од шест месеци, 
доказ о неосуђиваности кандидата, за наведе-
на кривична дела утврђена чланом 139 став 1 
тачка 3. Закона (уверење из МУП-а) – оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од шест 
месеци, доказ о непостојању дискриминаторног 
понашања (уверење од Повереника за зашти-
ту равноправности, да против кандидата није 
утврђено дисриминаторно понашање – ориги-
нал или оверенеа фотокопија, не старија од 
шест месеци; доказ да кандидат није под истра-
гом (уверење из суда да против кандидата није 
спроведена истрага нити кривични поступак, 
оригинал или оверена фотокопија – не старија 
од шест месеци, доказ да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (оригинал 
или оверена фотокопија потврде), сматраће се 
да кандидат има поменуто образовање и уколи-
ко достави доказ да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије, или доказ 
да је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу (оригинал или оверена фотокопија). За 
кандидате које ово образовање не поседују, у 
складу са чланом 142 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, 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, доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ су обавезни да 
доставе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику – доказује се потврдом 
одговарајуће образовне установе да је канди-
дат положио испит из српског језика, оригинал 
или оверена фотокопија). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Благовременом пријавом сматра 
се пријава која је непосредном предата шко-
ли пре истека рока утврђеног у конкурсу или 
је пре истека тог рока предата пошти у облику 
препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока 
пада у недељу или на дан државног празника, 
рок истиче првог наредног радног дана. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која у прилогу 
садржи све прилоге којима кандидат доказује 
да испуњава услове за избор у складу са Зако-
ном и овим конкурсом. Наведена документа не 
смеју бити старија од 6 месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног 
органа као доказ да су верне оригиналу. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именована 
решењем донетим од стране директора школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-

та за пријем у радни однос, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Коми-
сија ће кандидате који уђу у ужи избор упутити 
на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, који ће врши-
ти надлежна служба за запошљавање, при-
меном стандардизовананих поступака, о чему 
ће кандидати бити обавештени путем имејла 
или бројева телефона које су навели у својим 
пријавама. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима у просто-
ријама школе, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени. Конкурсна коми-
сија сачињава образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове и доставља је 
директору школе у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана достављања образложене 
листе кандидата од стране комисије. Лице које 
буде изабрано по конкурсу, дужно је да при-
ложи доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) пре закључења 
уговора о раду. Својеручно потписане пријаве 
на конкурс се достављају на адресу: Економ-
ско-угоститељска школа „Вук Караџић”, ул. 
Момира Гајића бр. 12, 11320 Велика Плана, 
са назнаком „За конкурс” (лично или поштом). 
Ближе информације о конкурсу можете доби-
ти од секретара школе путем телефона на број 
026/516-247.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИСА БАЈИЋ”

25230 Кула, Лењинова 28
тел. 025/722-313

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за дирек-
тора може бити изабрано лице које испуњава 
услове прописане чланом 139 и чланом 140 
став 1 тачка 1 и 2 ЗОСОВ, и чланом 141 став 7 
овог закона и то: 1. да има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 ЗОСОВ, за 
наставника основне школе, за педагога и пси-
холога: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: а) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне области, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та); 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 3) изузетно, ако се на конкурс не прија-
ви ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из члана 140 став 1 и 2 Закона, дужност 
директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 Закона за наставника, односно лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 

студије), студије у трајању од три године или 
вишим образовањем; дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе, нај-
мање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 4) да има дозволу 
за рад за наставника или стручног сарадника 
(положен стручни испит – лиценцу); 5) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 6) да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће; за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторско понашање; 7) 
да има држављанство Републике Србије; 8) да 
зна српски језик; 9) да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 10) да има обуку и положен испит за 
директора установе; (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року до две године од дана сту-
пања на дужност).

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на радно 
место директора школе доставља: 1. одштам-
пан, попуњен и потписан пријавни форму-
лар са званичне интернет странице МПНТР 
(http:/www.mpn.gov.rs); 2. оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе о стеченом образо-
вању, уз мастер диплому прилаже се и дипло-
ма основних студија у оригиналу или овереној 
фотокопији; 3. оригинал или оверена фотоко-
пију уверења о положеном испиту за лиценцу 
наставника, васпитача или стручног сарадни-
ка; 4. оригинал или оверену фотокопију све-
дочанства, дипломе или уверења о завршеној 
основној, средњој школи, вишем или високом 
образовању на српском језику или оверену 
фотокопију потврде којом се доказује да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе – као 
доказ о знању српског језика/доказ доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику; 5. доказ/потвр-
ду о радном искуству у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варјућег образовања; 6. уверење о неосуђи-
ваности из казнене евиденције Министарства 
надлежног за унутрашње послове у складу са 
чл. 139 став 1 тачка 3) Закона, не старије од 
6 месеци, односно 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију 7. доказ/потврда од Повереника 
за заштиту равноправности, да за кандидата 
није у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање/не старије од 6 месеци;  
8. оригинал или оверену фотокопију доказа о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима – лекарско уве-
рење (кандидат који буде изабран ће накнад-
но пре закључења уговора, доставити лекарско 
уверење не старије од 6 месеци); 9. оригинал 
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или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије које није старије од 6 
месеци; 10. оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених не старије од 
6 месеци; 11. доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), ако га кандидат поседу-
је, у супротном потребно је доставити потврде 
да није вршен стручно педагошки надзор у раду 
кандидата. 12. доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (уколико се на конкурс пријављује 
лице које је претходно обављало дужност 
директора установе), у супротном потребно је 
доставити потврду да у периоду његовог ман-
дата није вршен стручно педагошки надзор; 13. 
доказ о савладаној обуци и положеном испиту 
за директора установе – уколико га поседује, 
оригинал или оверена фотокопија (пријава ће 
се сматрати потпуном и уколико кандидат нема 
положен испит за директора установе, али је 
изабрани кандидат дужан да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност); 
14. биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора 
школе; 15. фотокпију личне карте или очитану 
личну карту. Кандидат може поднети и оста-
ла документа која могу послужити приликом 
доношења одлуке о избору директора (дока-
зи о поседовању организационих способности 
и др. Кандидат горе наведену документацију 
под тачком 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, доставља у 
три примерка (један примерка чине оригинал 
или фотокопије наведене документације које 
је оверио јавни бележник и још се у два при-
мерка достављају обичне фотокопије овере-
них примерака). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве са 
потребном документацијом, са назнаком „Кон-
курс за избор директора”, доставити лично или 
на адресу: ОШ „Иса Бајић”, Кула, ул. Лењино-
ва бр. 28, поштански број 25230. Сва потребна 
обавештења се могу добити код секретара шко-
ле, путем телефона 722-313 у периоду од 8 до 
13 часова, радним данима.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ 
– СВЕТИ САВА”

22330 Нова Пазова, Његошева 4
тел. 022/321-301, 022/8321-497

e-mail: svetisava.npazova@gmail.com

Чистач просторија

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), 
потребно је да кандидат испуњава и услове из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање – I (први) степен стручне спреме, 
завршена основна школа; општа здравствена 
способност за рад; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе уз 
попуњени пријавни формулар: 1. оригинал 
или оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеном образовању, као доказ о одговарајућој 
врсти и степену стручне спреме; 2. уверење да 
имају здравствену способност за рад у устано-
ви – лекарско уверење, подноси се пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом; 
3. уверење 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање – доказ да кандидат 
није осуђиван за напред наведена кривична 
дела тј. извод из казнене евиденције – уверење 
МУП-а о неосуђиваности, оригинал или оверена 
фотокопија не старије од 6 месеци, прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих посло-
ва надлежне полицијске управе; 4. уверење 
о држављанству Републике Србије оригинал 
или оверена копија, 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија) изда-
тог на прописаном обрасцу са холограмом); 
Доказе о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 
и 5 кандидати подносе уз пријаву на конкурс, а 
доказ о испуњености услова из тачке 2 подно-
си кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду. Пре доношења одлуке о избо-
ру, кандидати за сва радна места, који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 

кандидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана од 
достављања образложене листе пријавни фор-
мулар са конкурсом траженим документима и 
доказима о испуњењу услова доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, лич-
но у секретаријат школе у затвореној коверти, 
или поштом на адресу: ОШ „Растко Немањић 
– Свети Сава”, 22330 Нова Пазова, Његошева 
4, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована од 
стране директора школе.

ОШ „23. ОКТОБАР”
22308 Голубинци, Путиначка 1

тел. 022/381-846
e-mail: sm.skolagolubinci@neobee.net

Секретар

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, односно 
следећи степен и врста стручне спреме: дипло-
мирани правник, мастер струковни правник, 
мастер правник, специјалиста права. 

Чистачица

УСЛОВИ: 1) одговарајуће основно образовање 
у складу са чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (основно образо-
вање), односно следећи степен и врста стручне 
спреме: основно образовање. 

ОСТАЛО: 2) поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима, 3) поседовање држављанства Репу-
блике Србије, 4) знање српског језика и језика 
на ком се изводи образовно-васпитни рад, 5) 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Уз пријаву доста-
вити: попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, радну биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију), уверење о неосуђиваности из МУП-а. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 

Пословни центри НСЗ
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неће се узимати у разматрање. Пријаве са при-
ложеном документацијом доставити на горе 
наведену адресу, лично или поштом, са назна-
ком „Конкурс за ____ (навести радно место за 
које конкурише”. 

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ”
22000 Сремска Митровица

Житна пијаца 28

Наставник клавира

УСЛОВИ: (1) мастер музички уметник, профе-
сионални статус – клавириста; (2) дипломирани 
музичар, усмерење пијаниста; (3) дипломира-
ни музичар – пијаниста; (4) академски музичар 
пијаниста; (5) дипломирани клавириста. Кан-
дидат треба да испуњава и остале услове про-
писане чланом 139 став 1 и члан 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања:  
1. да има одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021), а врсту стручне спреме сходно 
члану 4 став 1 тачка 10) Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада култура, уметност и јавно 
информисање („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
9/2019, 14/2020 и 2/2021) и члану 2 став 1 
тачка 1) Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 9/2020 и 
18/2020); 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 (три) месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родосрвнуће, за кривична дело примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима за кан-
дидате из ужег избора који испуњавају услове у 
погледу врсте стручне спреме, а који су се бла-
говремено и са потпуном документацијом прија-
вили на конкурс, вршиће надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Наведени услови се доказују 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из 
тачака 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) се пребавља пре 
закључења уговора о раду. Приликом прија-
ве на конкурс кандидат је дужан да приложи 
следеће доказе: оверену фотокопију доказа 
(дипломе, уверења – уколико диплома још није 
издата) о стеченом образовању, уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (не старије од три 
месеца), извод из МКР (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија не старије од три 
месеца), доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 

насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање издат 
од стране Министарства унутрашњих послова, 
суда опште надлежности и специјализованог 
суда (не сме бити старије од дана објављивања 
конкурса на огласној табли Националне службе 
за запошљавање); доказ о знању српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (кандидат који није стекао образовање 
на српском језику доставља доказ да је поло-
жио испит из српског језика са методиком, по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Потребно је да на листу пријавног фор-
мулара стоје и контакт подаци за кандидата: 
адреса и број телефона. Сви докази који се 
прилажу уз пријаву на конкурс морају бити ори-
гинали или оверене фотокопије. По завршеном 
конкурсу документација се не враћа кандидати-
ма. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Лице за 
контакт: Наташа Јовановић, дипломирани прав-
ник. Пријаве са потребном документацијом пре-
дати лично или слати на горе наведену адресу 
са назнаком „За конкурс”, неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРИВА ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК”

22221 Лаћарак, 1. новембар 221

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 129/21) и члана 27 Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Трива Витасовић Лебарник” Лаћарак и то: 
завршена основна школа – први степен струч-
не спреме. Докази: оверена фотокопија сведо-
чанства о завршеној основној шкили, уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију); доказ о знању срп-
ског језика (доставља се само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику); доказ да кандидат није осуђиван, пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање (ориги-
нал или оверена фотокопија, прибавља канди-
дат од надлежне полицијске управе). Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима, доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије www.mpn.
gov.rs и уз одштампан и попуњен пријавни фор-

мулар достављају школи наведене доказе. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве се достављају на горе наведену 
адресу, у затвореној коверти са назнаком „За 
конкурсну комисију – не отварати, ___(назначи-
ти радно место за које се конкурише)”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране.

ЕТШ „ВУК КАРАЏИЋ”
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел./факс: 022/310-035
e-mail: sekretar@etsvuk.rs

Наставник предметне наставе 
правна група предмета

Наставник предметне наставе 
економске и трговинске групе 

предмета

Наставник предметне наставе 
економске, трговинске и туристичке 

групе предмета

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; и обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, 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 степен и врста стру-
чне спреме у складу са Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама за одговарајући предмет; 2) психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 3) неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) знање срп-
ског језика и језика на којем остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете; потписану 
пријаву са радном биографијом; оверену фото-
копију дипломе одговарајућег степена и врсте 
стручне спреме; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике 
Србије; оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених и уверење о неосуђиваности. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати чије су пријаве благовремене, потпуне и 
уз које су приложени сви потребни докази биће 
упућени на психолошку процену способности за 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 9304.01.2023. |  Број 1021-1022 |   

рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт адре-
се које су навели у својим пријавама. Након 
обављене психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и обавља раз-
говор са кандидатима, а о датуму обављања 
разговора, кандидати ће бити обавештени на 
број телефона који напишу на пријави. Након 
обављеног разговора комисија сачињава образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и доставља је директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Све пријаве са приложеном документацијом 
предати у секретаријату школе од 09.00 до 
12.00 или послати поштом на адресу ЕТШ „Вук 
Караџић” 22300 Стара Пазова, Светосавска 5.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
22304 Нови Бановци, Школска 2

тел. 064/8277-922

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Канди-
дат поред општих услова предвиђених Законом 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 113/2017 и 
95/2018), треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачке 1, 
2, 3, 4 и 5, чл. 140 ст. 1 тачка 1 подтачка (1) и 
(2) и тачка 2. истог члана, чл. 142 ст. 1 и ст. 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 27/2018, 
10/2019). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са чл. 2 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 и 11/2019). Кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Наставник који 
је у току студија положио испит из педагогије 
и психологије или положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из чл. 142 ст. 1 овог закона. Кан-
дидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 
овог закона, обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов полагања испита за 
лиценцу. Кандидат треба да има: држављан-
ство Републике Србије (уверење о држављан 
ству, у оригиналу или овереној копији); пси-
хичку, 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 осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног сао браћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да зна језик на коме се остварује 

образовно-васпитни рад – српски језик. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, који се налази 
у делу „Ново на сајту”, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи. Уз пријаву кандидат 
доставља: оверен препис (копију) дипломе о 
завршеном образовању; оригинал или оверену 
фотокопију доказа да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (за канди-
дате који поседују наведени доказ); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 
доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене еви-
денције, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе; доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – српски 
језик, у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. 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 са изабраним кандидатом. Пре 
доношења решења о избору, кандидати који 
испуњавају услове по закону за пријем у рад-
ни однос биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошља-
вање. Пријаве се достављају у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, лично или поштом на адресу: ОШ 
„Никола Тесла”, 22304 Нови Бановци, Школска 
2. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. За додатне информације 
обратити се секретаријату школе на телефон: 
064/8277-922.

ОШ „VI УДАРНА 
ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”

22423 Грабовци, Главна 40
тел. 022/450-603, факс: 022/450-060

e-mail: sestaudarnavb@gmail.com

Наставник српског језика
са 94% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1. да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и члана 3 став 1 тачка 1) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 
2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна српски језик. Кандидат је 
у обавези да приложи следећа документа, у 
оригиналу или овереној копији не старијој од 
шест месеци: пријавни формулар попуњен и 

одштампан са интернет странице Министар-
ства просвете; диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ о неосуђиваности 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и 
васпитања; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; доказ о познавању српског језика 
подноси кандидат који није стекао образовање 
на српском језику. Доказ о физичкој, психичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у листу „Послови”. Пријаве се подносе лично 
у секретаријату школе сваким радним даном у 
времену од 9 до 13 часова, или путем поште 
на горе наведену адресу, са назнаком „За кон-
курс – наставник српског језика”. Неблаговре-
мене или непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Контакт за додатне информације 
о конкурсу: Славица Петровић.

ПРЕХРАМБЕНО ШУМАРСКО 
И ХЕМИЈСКА ШКОЛА

22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 3
тел. 022/622-352

Наставник предметне наставе  
у подручју рада  

Шумарство и обрада дрвета
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020, 129/21): 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисцилпинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да има држављанство Републи-
ке Србије да зна српски језик и језик на којем 
оставрује образовно васпитни рад. Кандидати 
треба да испуњавају и услове и у складу са чла-
ном 3. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада шумарство и обрада дрвета („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/22 и 
15/22) – дипломирани инжењер шумарства; 
мастер инжењер шумарства, претходно завр-
шене академске студије из области шумар-
ства. Кандидати треба да испуњавају услове из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020, 
129/21) и да уз пријаву на конкурс на адресу 
школе доставе: попуњен и одштампан пријавни 
формулар на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, овере-
ну фотокопију дипломе / сведочанства о сте-
ченој стручној спреми; уверење о држављан-
ству Републике Србије – оригинал или оверена 
фотокопија; уверење да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1021-1022 | 04.01.2023.94

за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примања или давања мита, за кри-
вично 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 
– оригинал или оверена фотокопија; доказ о 
познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад достављају 
само кандидати чије образовање није стечено 
на српском језику. Кратка биографија CV – није 
обавезно. Наведена документа се по окончању 
конкурса не враћају кандидатима. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора. Проверу 
психофизичких способности кандидата који 
су се благовремено и са потпуном документа-
цијом пријавили на конкурс вршиће надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Уз пријавни фор-
мулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати школи достављају потреб-
ну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
се достављају у затвореној коверти са назнаком 
„За конкурсну комисију-не отварати” уз обавез-
ну ознаку за које радно место се конкурише, 
на адресу: Прехрамбено шумарско и хемијска 
школа, Змај Јовина 3, 22000 Сремска Митрови-
ца. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША”

22410 Пећинци, Школска 8а
тел. 022/2435-100

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају и 
услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службемни 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: а) да имају 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и врсту стручне спреме прописану 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 4/2022 и 14/2022) – за радно 
место наставника српског језика и књижевности 
(доказ оверена фотокопија дипломе); б) да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (доказ уверење МУП-а и потврда 
повереника за заштиту родне равноправности 
за непостојање утврђеног дискриминаторног 

понашања, пожељно је доставити и уверење 
надлежног суда да није покренут кривични 
поступак), г) да имају држављанство Републи-
ке Србије (доказ уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених); д) да знају 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (овај доказ доставља само 
кандидат који одговарајуће високо образо-
вање није стекао на српском језику). Докази о 
испуњености услова из тачке а), в), г) и д) дос-
тављају се уз пријаву, а доказ о испуњености 
услова из тачке б) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Документација се доставља у 
оригиналима или у овереним фотокопијама не 
старијим од шест месеци и не враћа се кандида-
тима. Кандидати достављају потребну докумен-
тацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”, лично или на адре-
су: Техничка школа „Миленко Веркић Неша” 
Школска 8а, са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Телефон за информације 022/2435-100. Одлуку 
о о избору кандидата донеће конкурсна коми-
сија коју именује директор Школе. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима у Националну службу за 
запошљавање у Сремској Митровици. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Одлука о избору кандидата ће бити донета 
у законском року.

ОШ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ 
ДИОГЕН”

22419 Купиново, Маршала Тита 1
тел. 022/2438-451

Психолог
са 50% норме

УСЛОВИ: Поред општих за заснивање радног 
односа, прописаних чланом 24 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/06, 54/09, 
32/1375/14 и 13/17 – Олука УС РС, 113/17 и 
95/18 – аутентично тумачење), Кандидат треба 
да испуњава услове из чланова 139 140–144. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 
и 129/2021) и то: да има одговарајуће високо 
образовање, у складу са члановима 139 и 140–
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 – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021 и 18/2021); врстом 
образовања по Правилнику о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи, подразумева се: професор 
психологије; дипломирани психолог – општи 
смер или смер; дипломирани школски психолог 
– педагог; дипломирани школско-клинички пси-
холог; дипломирани психолог; мастер психолог; 
дипломирани психолог – мастер. 1. на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; ц) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. да има психичку, физич-
ку и здраствену 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 насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања 
или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
босански језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар који преузима на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са одштампаним пријавним форму-
ларом доставља следећу документацију: – ове-
рен препис или оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученици-
ма доставља пре закључења уговора о раду 
кандидат који заснује радни однос по конкур-
су; уверење о неосуђиваности за кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, не ста-
рије од 6 месеци, у оригиналу или овереној 

Посао се не чека, посао се тражи
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копији; уверење о држављанству РС – ориги-
нал или оверена копија, не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); доказ о знању српског 
језика као језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику. Тражена документа дос-
тављају се у оригиналу или овереној копији, 
лично или послати у затвореној коверти на 
адресу ОШ „Душан Вукасовић Диоген”, 22419 
Купиново, М. Тита бр. 1. са назнаком „За кон-
курс – стручни сарадник – школски психолог”.

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/, 
75/14, 13/17, 113/17, 95/18 – аутентично тума-
чење), мора да испуњава следеће: 1. да има 
одговарајуће образовање, у складу са члано-
вима 139 140 и 144. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021 и 18/2021); врстом 
образовања по Правилнику о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, за наставника разред-
не наставе, подразумева се: професор разред-
не наставе; професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом; професор разредне наставе 
и енглеског језика за основне школе; мастер 
учитељ; дипломирани учитељ – мастер; про-
фесор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу. 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да доста-
ве: – оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; – оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци); – доказ да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања (од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва) у виду потврде / уверења високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту или испиту за лиценцу 
(оригинал или оверена фотокопија потврде / 
уверења); доказ из казнене евиденције МУП-а 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-

ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал или овере-
на копија, не старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија не старији од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад доставља се само ако канди-
дат није стекао образовање на српском језику, 
а доказује се потврдом високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (оригинал или оверена копија); лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду, психолошку процену способ-
ности кадидата за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака; 
у складу са чланом 154 став 2 Закона о систе-
му образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021), кандидати достављају попуњен 
формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; кратку биографију. 
Тражена документа достављају се у оригина-
лу или овереној копији, лично или послати у 
затвореној коверти на адресу ОШ „Душан Вука-
совић Диоген”, 22419 Купиново, М. Тита бр. 1, 
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос 
на радно место – наставник разредне наставе”, 
лично или поштом на горе наведену адресу.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кан-
дидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
основно образовање; 2) поседовање психич-
ке, физичке и здравствене, способности за рад 
са децом и ученицима (доказ се доставља при 
закључењу уговора о раду); 3) неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родосквру-нуће, за кири-
вично дело примања или давања мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију; непостојање дискри-
минаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом; 4) поседовање 
држављанства Републике Србије; 5) знање 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: оверен препис или оверену фото-
копију дипломе или сведочанства о стеченом 
образовању; доказ о држављанству Републике 
Србије (оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци); доказ о знању језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику, пошто се сматра да они познају језик на 
којем се изводи образовно-васпитни рад); уве-
рење о неосуђиваности за наведена кривич-
на дела (оригинал или оверену фотокопију), 
не старије од 6 месеци). Образац пријаве под 

називом „Формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања” кандида-
ти преузимају са сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријаве на кон-
курс са траженом пратећом документацијом 
доставити на адресу школе: ОШ „Душан Вука-
совић Диоген”, М. Тита бр. 1, 22419 Купиново 
или предати лично, са назнаком „Пријава на 
конкурс за радно место чистачице”. 

ОСТАЛО: конкурс спроводи комисија коју име-
нује директор у складу са законом. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који буду испуњавали услове конкурса и 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
од дана истека рока за подношење пријава 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе из претходног става, а 
директор школе доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Лице које буде 
изабрано по конкурсу, дужно је да приложи 
доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) пре закључења уговора 
о раду. Рок за достављање пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22400 Рума, Партизанска бб.

тел./факс: 022/478-408

Наставник економске 
групе предмета статистика, 
предузетништво, пословна 

кореспонденција и комуникације

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сагласно 
чл. 139 и 140 Закона следеће услове: 1. потреб-
но одговарајуће образовање за наставника 
стручних предмета прописано чланом 3 тачка 
9) и 10) у области Економија, и прописано чла-
ном 4. тачка 4) у области право и администра-
ција Правилника 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. 4/2022 и 
14/2022) и члана 3 тачка 7) Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставник, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада остало – личне услуге 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 4/2022, 15/2022) – у даљем тексту Пра-
вилници о степену и врсти образовања; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична, дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није у 
сладу са законом, утврђено дискриминаторно 
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понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик јер се на њему 
остварује обрзовно-васпитни рад. Ови услови 
се доказују приликом пријема у радни однос и 
проверавају се током рада. Доказ о испуњности 
услова из тачке 2 прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати су дужни да подне-
су уз пријаву на конкурс: попуњен формулар 
за пријаву на конкурс за пријем у радни однос 
у установи образовања и васпитања (доступан 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја: http://
www.mpn.gov.rs), оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању 
или уверења о стеченом одговарујућем висо-
ком образовању, ако диплома није уручена, у 
складу са чланом 140 Закона и Правилницима 
о степену и врсти образовања; уверење о неос-
уђиваности (оригинал или оверену фотокопију) 
не старије од 30 дана, уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију) не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију) не старије 
од 6 месеци, оверену копију доказа да зна срп-
ски језик (оверена копија сведочанства о завр-
шеној основној школи, дипломе о завршеној 
средњој школи, вишој школи или факултету на 
српском језику или уверење о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе). Лекарско уверење 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, 
доставља се пре закључења уговора о раду 
(доставити ново лекарско уверење). Напомена: 
све фотокопије које се подносе уз пријаву на 
конкурс морају бити оверене од стране јавног 
бележника-нотара. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве поднете по истеку овог рока 
су неблаговремене и као такве неће бити узи-
мане у разматрање. Конкурс за пријем у радни 
однос спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви докази и који испуњавају услове конкурса, 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака, о чему ће кандидати 
бити обавештени на бројеве телефона које које 
су навели у својим пријавама. Разговор са кан-
дидатима ће се обавити у просторијама школе, 
с тим што ће се кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на контакт адресе, односно 
контакт телефоне које су навели у својим прија-
вама. Пријаве на конкурс са потребном доку-
ментацијом донети лично или слати поштом на 
адресу Средња стручна школа „Бранко Радиче-
вић”, Партизанска бб., 22400 Рума са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос”. Информа-
ције о конкурсу могу се добити телефоном на 
број 022/478-408.

ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”
22410 Пећинци, Школска 8

тел. 022/2436-166

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене  
одсутне преко 60 дана, за време 

породиљског одсуства и одсуства  
са рада ради неге детета, у подручном 

одељењу школе у Огару

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 
и 5, чл. 140 ст. 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и 
тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 и ст. 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 

др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Сте-
пен и врста образовања морају бити у складу 
са чл. 2 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/2016, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021). Канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Наставник који 
је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има обра-
зовање из чл. 142 ст. 1 овог закона. Кандидат 
који нема образовање из члана 142 ст. 1 овог 
закона, обавезан је да га стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов полагања испита за лицен-
цу. Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/, 75/14, 
13/17, 113/17, 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139, чланом 140, и чланом 144 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) – даље закон, да 
има одговарајуће образовање, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз 
пријаву на конкурс, достави следећу докумен-
тацију: попуњен и одштампан пријавни форму-
лар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја), кратку биографију, оверену фотоко-
пију или оригинал дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), не ста-
рије од 6 месеци, уверење о неосуђиваности за 
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Зако-
на које издаје надлежна служба МУП-а (ориги-
нал или оверену фотокопију), не старије од 6 
месеци, доказ о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику) – оригинал или оверену фотоко-
пију. Изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа дужан је да достави лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају уста-
нови, у складу са чл. 154 ст. 2 Закона. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве на конкурс са потребном документа-

цијом достављају се лично или поштом на адре-
су школе: Школска 8, Пећинци, са назнаком „За 
конкурс – наставник разредне наставе”.

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 
и 5, чл. 140 ст. 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и 
тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 и ст. 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Сте-
пен и врста образовања морају бити у складу 
са чл. 2 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/2016, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021). Канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Наставник који 
је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има обра-
зовање из чл. 142 ст. 1 овог закона. Кандидат 
који нема образовање из члана 142 ст. 1 овог 
закона, обавезан је да га стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов полагања испита за лицен-
цу. Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/, 75/14, 
13/17, 113/17, 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139, чланом 140, и чланом 144 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) – даље закон, да 
има одговарајуће образовање, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз 
пријаву на конкурс, достави следећу докумен-
тацију: попуњен и одштампан пријавни форму-
лар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја), кратку биографију, оверену фотоко-
пију или оригинал дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), не ста-
рије од 6 месеци, уверење о неосуђиваности за 
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Зако-
на које издаје надлежна служба МУП-а (ори-
гинал или оверену фотокопију), не старије од  
6 месеци, доказ о знању српског језика (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику) – оригинал или оверену фото-
копију. Изабрани кандидат пре заснивања рад-
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ног односа дужан је да достави лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају уста-
нови, у складу са чл. 154 ст. 2 Закона. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом достављају се лично или поштом на адре-
су школе: Школска 8, Пећинци, са назнаком „За 
конкурс – наставник разредне наставе”.

Наставник технике и технологије
са 60% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 
и 5, чл. 140 ст. 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и 
тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 и ст. 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Сте-
пен и врста образовања морају бити у складу 
са чл. 2 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/2016, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021). Канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Наставник који 
је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има обра-
зовање из чл. 142 ст. 1 овог закона. Кандидат 
који нема образовање из члана 142 ст. 1 овог 
закона, обавезан је да га стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов полагања испита за лицен-
цу. Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/, 75/14, 
13/17, 113/17, 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139, чланом 140, и чланом 144 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) – даље закон, да 
има одговарајуће образовање, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз 
пријаву на конкурс, достави следећу докумен-
тацију: попуњен и одштампан пријавни форму-
лар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја), кратку биографију, оверену фотоко-
пију или оригинал дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), не ста-
рије од 6 месеци, уверење о неосуђиваности за 
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Зако-
на које издаје надлежна служба МУП-а (ори-
гинал или оверену фотокопију), не старије од  
6 месеци, доказ о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп- 
ском језику) – оригинал или оверену фотокопију. 
Изабрани кандидат пре заснивања радног одно-
са дужан је да достави лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају установи, у складу 
са чл. 154 ст. 2 Закона. Рок за пријављивање је  
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом достављају се 
лично или поштом на адресу школе: Школска 8, 
Пећинци, са назнаком и „За конкурс – наставник 
технике и технологије”.

СУБОТИЦА

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање 
професора струковних студија  

из области Психолошких наука,  
ужа научна област Психологија

са 50% норме

УСЛОВИ: да је кандидат завршио академске 
студије трећег степена и стекао научни назив 
доктор психолошких наука у научној области 
психологија, на акредитованом универзитету и 
акредитованом студијском програму у Републи-
ци Србији или стекао диплому доктора наука из 
одговарајуће научне области у иностранству, а 
која је призната у складу са Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/2 – др. закон, 
11/21, 67/21 – др. закон и 67/21) и Законом о 
Националном оквиру квалификација Републи-
ке Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18 и 
6/20); да испољава способност за наставни рад 
што се доказује позитивном оценом педагош-
ког рада коју је кандидат добио у студентској 
анкети, а која се односи на предходни избор-
ни период (за кандидате који имају педагошко 
искуство), позитивном оценом приступног пре-
давања (за кандидате који немају педагошко 
искуство); да има радно искуство од најмање 
десет година и да је у том, периоду постигао 
одговарајуће резултате, а који се односе на 
следеће: да је руководио или учествовао у 
изради више развојно-истраживачких, научних 
или стручних пројеката, односно уметничких 
пројеката, који су реализовани у привредном 
или јавном сектору и то из области за коју се 
врши избор у звање, осим за наставнике који 
предају академско-општеобразовне предмете; 
да је објавио више научних и стручних радо-
ва из уже области за коју се бира, односно да 
је остварио уметничка дела; да је учествовао 
са радовима на научним и стручним семина-
рима и конференцијама, осим за поље умет-
ности; да је учествовао у укључивању студена-
та у решавање конкретних задатака за потребе 

привредног и друштвеног сектора кроз заврш-
не, специјалистичке и мастер радове, осим за 
наставнике који предају академско-општеобра-
зовне предмете; да је у претходном изборном 
периоду објавио књигу, уџбеник или збирку 
задатака који су намењени студентима као и 
широј стручној јавности, осим у пољу умет-
ности; да је стекао друге референце релевант-
не за избор у звање професора струковних 
студија. Остали услови су утврђени Законом о 
високом образовању, Статутом школе, Правил-
ником 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. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да поднесу: биографију са свим битним 
подацима; кретање у професионалном раду 
(установа, факултет, универзитет или фир-
ма, трајање запослења и звање – навести сва 
звања), списак радова и саме радове, остале 
податке: о наставном раду; научноистражи-
вачком, уметничком, стручном и професио-
налном доприносу; о ангажовању у развоју 
наставе и других делатности високошколске 
установе; ваннаставним активностима; допри-
носу 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 дипло-
ма стечене у иностранству, доказ надлежног 
органа поводом чињенице да кандидат није 
под истрагом и није кривично осуђиван (основ-
ни суд и полицијска управа). Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „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 
доказ о испуњености услова конкурса, доста-
вити и у електронској форми на имејл адресу: 
visokaskola@vsovsu.rs. Упућују се кандидати да 
користе Образац пријаве на конкурс који се 
налази на сајту школе www.vsovsu.rs. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир и неће бити разматране. 

Пословни центри НСЗ
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Пословна информатика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука –пословна информатика. Поред наведе-
них услова, кандидати треба да испуне и друге 
услове прописане одредбама Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – други закони, 67/19, 6/20 – др. закони, 
11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 
др. закон), Статута Универзитета у Новом Саду 
бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. године (5. апри-
ла 2018. године – исправка; измене и допуне 
13. фебруара 2019. године, 29. септембра 2020. 
године, и 28. јануара 2022. године), Статута 
Економског факултета у Суботици бр. 01-1685 
од 2. јуна 2022. године, Правилника о ближим 
мимималним условима за избор у звања настав-
ника на Универзитету у Новом Саду од 3. марта 
2016. године (измене и допуне од 8. септембра 
2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. 
децембра 2016. године, 8. марта 2018. године, 
9. октобра 2018. године, 30. јануара 2020. годи-
не – аутентично тумачење, 25. фебруара 2021. 
године – аутентично тумачење и 14. јула 2022. 
године), и Правилника о избору наставника и 
сарадника Економског факултета у Суботици бр. 
01-3503 од 15. новембра 2018. године, са изме-
нама и допунама од 8. септембра 2022. године. 

ОСТАЛО: уз пријаву приложити: образац – 
подаци о кандидату пријављеном на конкурс 
за избор у звање наставника Универзитета 
(2. одељак реферата о пријављеним канди-
датима) у штампаној форми и у електронској 
форми на ЦД-у (образац и упутство су доступ-
ни на сајту Универзитета у Новом Саду www.
uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте 
(у случају чиповане личне карте потребно је 
доставити очитану личну карту), оверене фото-
копије диплома, списак радова и саме радове, 
потврду о томе да лице није правоснажном 
пресудом осуђено за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе које 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи, као и све остале доказе који упућују 
на испуњеност услова предвиђених Законом, 
Статутом Универзитета, Статутом Факулте-
та и Правилницима Универзитета и Факулте-
та. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће бити разматране. Факултет неће 
враћати запримљену конкурсну документацију 
кандидатима. Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Економском факултету у Суботици, 
Сегедиски пут 9-11, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

24000 Суботица, Антона Ашкерца 3

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: Чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прописано је да у 
радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом, и 
то да: 1) има одговарајуће образовање, 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 3) није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 

трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
но 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4) има држављанство Републике Србије, 
5) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачке 2. под бројевима 1), 3), 4) и 
5) достављају се уз пријаву, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 2. подтачке 2) ове одлу-
ке прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидат мора да има: Стечено одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академ-
ске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) – област: педагошких наука. Додатна ква-
лификација: Стручни испит за лиценцу, једна 
(1) година радног искуства у струци, оверена 
фотокопија дипломе о стеченом високом обра-
зовању, оверена фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту за лиценцу, потврда о 
радном искуству у струци. Лекарско уверење 
којим се доказује психичка, физичка и здрваст-
вена способност за рад са децом и ученицима. 
се прибавља пре закључења уговора о раду. 
Уверење о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања не сме бити 
старије од 6 месеци. Уверење (оригинал или 
оверена фотокопија) се прибавља у надлеж-
ној полицијској управи према месту пребива-
лишта. Уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија). 
Кандидат је дужан да приложи следеће доку-
менте: Пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc), Потписану биографију 
кандидата (ЦВ), Оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, Оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту за лиценцу, 
Потврду о радном искуству у струци, Уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија). Извод из матичне 
књиге рођених, Уверење о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања. 
Кандидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у недељном листу „Послови” при Националној 
служби за запошљавање (НСЗ), лично или на 
адресу Предшколска установа „Наша радост” 
Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија именована решењем од стра-
не директора Установе. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на психо-
лошку процену за рад са децом и ученицима у 
Националну службу за запошљавање у Суботи-
ци. Предност имају кандидати који су запослени 
у Предшколској установи „Наша радост”, Субо-
тица, на одређено време. 

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Асистент за ужу научну област 
Развојно машинство

на одређено време од три године

УСЛОВИ: Услови су утврђени Законом о раду, 
Законом о високом образовању, Минимал-
ним условима за избор у звања наставника на 

високим школама струковних студија, Статутом 
Школе и Правилником о условима, начину и 
поступку избора у звања наставника и сарад-
ника, као и општим актима Школе у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс достављају 
се докази о испуњености услова конкурса и 
то: биографија, списак радова, оверене копије 
диплома о стеченим претходним степенима сту-
дија у земљи или решења о признавању стра-
них високошколских исправа о одговарајућој 
стручној спреми, доказ да је студент доктор-
ских студија и доказ да је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8), извод из матичне књиге 
рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат ступањем у брак променио личне 
податке), уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа да кандидат није осуђиван 
за кривична дела из члана 72. Закона о високом 
образовању и изјава кандидата да зна језике на 
којима се остварује настава на акредитованим 
студијским програмима Школе.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс обавезно садржи 
податке о радном месту на које кандидат кон-
курише и податке о кандидату (име и прези-
ме, адреса пребивалишта односно боравишта, 
контакт телефон кандидата, адреса електрон-
ске поште ако је кандидат поседује). Настава се 
изводи двојезично, на акредитованим студијс-
ким програмима Школе. Пријаву са доказима о 
испуњености услова конкурса, доставити лично 
(у времену од 7, 30 – 14, 30 часова, соба 205/II 
спрат) Висока техничка школа струковних сту-
дија у Суботици, Марка Орешковића 16 – Субо-
тица, или поштом на наведену адресу Школе, 
са назнаком „За конкурс” у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”.
Непотпуне и неблаговремен пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ШАБАЦ

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

тел. 015/304-170
e-mail: oslaza@mts.rs

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу Десић

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну 
спрему – VII/1 степен одговарајуће групе; да 
испуњава посебне услове из чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/19, 06/20, 129/21 и др. закони) и 
уз пријаву на конкурс (формулар за пријаву 
на конкурс – наћи на сајту МПНТР) са кратком 
биографијом поднесе и доказ о: 1. одгова-
рајућој врсти и степену стручне спреме (овере-
ну фотокопију дипломе) 2. потврду о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима; 3. потврду да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од намање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и протув 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. уверење о држављанству Репу-
блике Србије-не старије од 6 месеци, 5. доказ 
о познавању српског језика и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 сас-
тавни су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 
2 прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о 
испуњавању свих услова конкурса неће се раз-
матрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Лаза 
К. Лазаревић” Шабац, Масарикова 136, 15000 
Шабац, или лично предати у Секретаријату 
школе у времену од 08 до 14 часова.

Наставник ликовне културе
са 70% радног времена,  

у издвојеном одељењу Варна  
и у матичној школи у Шапцу

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну 
спрему – VII/1 степен одговарајуће групе; да 
испуњава посебне услове из чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/19, 06/20, 129/21 и др. закони) и уз пријаву 
на конкурс (формулар за пријаву на конкурс – 
наћи на сајту МПНТР) са кратком биографијом 
поднесе и доказ о: 1. одговарајућој врсти и 
степену стручне спреме (оверену фотокопију 
дипломе); 2. потврду о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима; 3. потврду да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од намање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родосквнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и протув човечно-
сти и других добара заштићених међународним 

правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање, 4. уверење о 
држављанству Републике Србије – не старије од 
6 месеци, 5. доказ о познавању српског језика 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова под тачкама 
1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, 
доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање канди-
дата је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Неблаговремене пријаве и 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова 
конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Лаза К. Лазаревић” Шабац, Маса-
рикова 136, 15000 Шабац, или лично предати 
у Секретаријату школе у времену од 08 до 14 
часова.

Чистачица
у матичној школи у Шапцу

УСЛОВИ: да кандидат има први степен стручне 
спреме – завршена основна школа и уз пријаву 
на конкурс са кратком биографијом поднесе 
и доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену 
стручне спреме (оверену фотокопију дипломе)  
2. потврду о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад; 3. потврду да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од намање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и протув 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. уверење о држављанству Репу-
блике Србије – не старије од 6 месеци. Докази 
о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, сас-
тавни су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 
2 прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о 
испуњавању свих услова конкурса неће се раз-
матрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Лаза 
К. Лазаревић „Шабац, Масарикова 136, 15000 
Шабац, или лично предати у Секретаријату 
школе у времену од 08 до 14 часова.

Чистачица
на одређено време,  

у издвојеном одељењу Варна

УСЛОВИ: да кандидат има први степен стручне 
спреме – завршена основна школа и уз пријаву 
на конкурс са кратком биографијом поднесе и 
доказ о: 1. Одговарајућој врсти и степену стру-
чне спреме (оверену фотокопију дипломе) 2. 
потврду о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад 3. потврду да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од намање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родосквнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и протув човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. уверење о 
држављанству Републике Србије – не старије 
од 6 месеци Докази о испуњености услова под 

тачкама 1, 3, 4, саставни су део пријаве на кон-
курс, доказ из тачке 2 прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање кан-
дидата је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Неблаговремене пријаве и 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова 
конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Лаза К. Лазаревић” Шабац, Маса-
рикова 136, 15000 Шабац, или лично предати 
у Секретаријату школе у времену од 08 до 14 
часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЦВЕТИН БРКИЋ”

15356 Глушци, Светомира Алимпића 3
тел. 015/449-280

Наставник разредне наставе
место рада Издвојено одељење  

у М. Метковићу

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наведено 
радно место треба да испуњава услове из чла-
на 139 и члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) као и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022 и 15/2022). Члан 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања прописује 
услове за пријем у радни однос, односно да у 
радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тач. 1), 3)–5) овог чла-
на 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 наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 
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тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022 и 15/2022) прописани су сте-
пен и врста образовања за извођење наста-
ве и других облика образовно-васпитног рада 
на радном месту наставник разредне наставе, 
и то: професор разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагош-
ком академијом или учитељском школом, про-
фесор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ – мастер, професор разредне наставе 
и ликовне културе за основну школу. Кандидат 
уз пријаву треба да достави: доказ да поседује 
одговарајуће образовање (оверену фотокопију 
дипломе или уверења), да је држављанин Репу-
блике Србије (уверење о држављанству РС не 
старије од шест месеци – оригинал или оверена 
фотокопија), доказ да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење из МУП-а – не старије од шест месеци 
– оригинал или оверена фотокопија), доказ 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад, односно српски језик 
(диплома издата и стечена на српском јези-
ку или уверење одговарајуће високошколске 
установе да је лице положило испит из српског 
језика са методиком – оригинал или оверена 
фотокопија). Напомена: доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима – доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Након 
истека рока за достављање пријава није могуће 
достављање доказа о испуњености услова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Школа није у обавези 
да враћа конкурсну документацију. У складу са 
чланом 154 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. – 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке 
о радном месту на које кандидат конкурише 
и податке о кандидату (име и презиме, адре-
са пребивалишта односно боравишта, контакт 
телефон кандидата, адреса електронске поште 
ако је кандидат поседује). Пријаве са доказима 
доставити у року 8 дана од дана оглашавања 
у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на 
адресу: ОШ „Цветин Бркић”, Улица Светомира 
Алимпића број 3, 15356 Глушци.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АНДРА ЈОВАНОВИЋ”

15000 Шабац, Цара Душана
тел. 015/342-175

Наставник предметне наставе  
за предмет енглески језик

са 88% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлуке УС и 113/2017), 
кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве пописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/21), као и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС”, бр. 4/2022, 14/2022 
и 15/2022), и то да: 1) има одговарајуће обра-
зовање – у складу са чл. 140, 142, 143 и 144 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник РС”, бр. 
4/2022, 14/2022 и 15/2022); 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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-вас-
питни рад (српски језик). Услови из тачке 1), 3), 
4) и 5) се доказују приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада и саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачка 2) 
прибавља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен и 
својеручно потписан пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (http: //www.mpn.gov.rs), доставити: крат-
ку радну биографију; оверену копију дипломе 
о стеченој стручној спреми, односно уверења 
о дипломирању уколико диплома није издата, 
оверену копију додатка дипломи са подацима 
о положеним испитима; оверену копију или 
оригинал уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); оверена 
копија или оригинал извода из матичне књи-
ге рођених, потврду о некажњавању надлеж-
не полицијске управе (не старије од 6 месеци), 
оверену копију доказа о положеном испиту за 
лиценцу или уверења о положеном стручном 
испиту – уколико је кандидат поседује; очита-
ну личну карту или копију личне карте; доказ 
о познавању српског језика (осим кандида-
та 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 одлу-
чивања о избору кандидата, Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос, 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 оба-
вештени. Рок за подношење пријаве на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неуредне, неблаговремене или непотпуне 
пријаве као и пријаве чије фотокопије докуме-
ната нису оверене од стране надлежног органа 
неће бити узете у разматрање. Пријаве на кон-
курс уз потребну документацију и краћу биогра-
фију, заинтересовани кандидати могу достави-
ти лично или поштом у року од 8 дана од дана 
оглашавања на адресу Медицинска школа „Др 
Андра Јовановић” Шабац, Цара Душана 9, са 
назнаком „За конкурс” уз обавезно достављање 
адресе, телефона и мејл адресе за контакт. 
Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 015/342-175.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„СТАНА МИЛАНОВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 29

тел. 015/350-274

Чистачица

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице са стеченим одгова-
рајућим образовањем – први степен стручне 
спреме, односно завршена основна школа.

Референт за финансијско 
рачуноводствене – благајник

са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице са стеченим одгова-
рајућим образовањем – четврти степен стручне 
спреме, стечене након завршене средње еко-
номске школе или гимназије.

Наставник економске групе 
предмета

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на радно 
место наставника економске групе предме-
та треба да има одговарајуће високо образо-
вање прописано чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закони, 
10/19, 6/20 и 129/21) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада економија, право и 
администрација („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
1/2019, 9/2019, 2/2020 и 1/2021).

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова 
прописаних чланом 24. став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење), треба да испуњавају 
и услове предвиђене чланом 139 став 1 тач-
ка 1, 2, 3, 4. и 5. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да достави: 1) оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 2) доказ 
о познавању српског језика (односи се на кан-
дидате који нису образовање стекли на срп- 
ском језику); 3) уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију) не старије  

Национална служба
за запошљавање
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од 6 месеци; 4) извод из матичне књиге рође-
них; 5) потврду да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 6) краћу 
биографију. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора о раду достави 
лекарско уверење о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима – не старије од 
6 месеци. Проверу психофизичких способности 
кандидата за рад са децом и ученицима, који 
уђу у ужи избор, вршиће Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака, а пре доношења одлуке о избору. 
Пријаве на конкурс са потребним документима, 
заједно са одшампаним пријавним формуларом 
се достављају на адресу Школе: Економска шко-
ла „Стана Милановић”, улица Масарикова бр. 
29, 15000 Шабац. Рок за подношење пријава је  
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Контакт телефон: 015  350-274.

УЖИЦЕ

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВОЈИСЛАВ ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ”

31000 Ужице
Трг Светог Саве 8

Наставник виолине
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства  
и одсуства ради неге детета

Наставник клавира
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства  
и одсуства ради неге детета

Наставник клавира
на одређено време, до повратка 

запослене са трудничког боловања, 
породиљског одсуства и одсуства  

ради неге детета

Корепетитор – клавирски сарадник
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, предвиђених Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), кандидат мора испуњавати и посеб-
не услове прописне у члану 139, 140 и 142. 
Закона о основама система образовање и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – други закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021): 1)да има одговарајуће образо-
вање; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-

мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 
2) овог члана пре закључења уговора о раду. 
Одговарајуће образовање има лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање пред-
виђено чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука уз 
претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Обавезно 
образовање наставника и стручних сарадника 
прописано чланом 142. став 1 Закона је обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са европским систе-
мом преноса бодова. Образовање из претход-
ног става наставник је обавезан да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Ближи услови у погледу 
степена и врсте образовања наставника за 
послове за које је конкурс расписан предвиђе-
ни су чланом 2. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 и 
9/2020) и члановима 3. и 4. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
и уметничким школама у подручју рада Култу-
ра, уметност и јавно информисање („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015, 
11/2016, 2/2017, 9/2019 и 14/2020).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар канди-
дати достављају следећу документацију: 1. 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем 
образовању; 2. извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију не ста-
рији од 6 месеци); 3. уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију не старије од 6 месеци); 4. уве-
рење или потврду о неосуђиваности за горе 
наведена дела (оригинал или оверену фото-
копију не старије од 6 месеци); 5. оригинал 
или оверена фотокопија потврде – уверења 

одговарајуће високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испи-
тима из психологије и педагогије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу (за оне који 
ово образовање поседују); 6. доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи се доставља уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику; 
7. доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) доставиће само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање, као ни копије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа. Пријаве 
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос 
на одређено време за _____ (навести радно 
место за које се конкурише)”, слати на адре-
су школе: Музичка школа „Војислав Лале Сте-
фановић”, Ужице, Трг Светог Саве број 8, или 
донети лично у школу, радним даном од 8.00 
до 12.00 часова.

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ АХИЛИЈЕ”

31230 Ариље, Војводе Мишића 40

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 140 ст. 1 и 2 чл. 122 и 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: 
да има одговарајуће високо образовање за 
наставника гимназија и/ или средње стручне 
школе подручја рада мешовита школа (гимна-
зија – општи тип, економија, право и админи-
страција, електротехника, машинство и обра-
да метала, текстилство и кожарство), односно 
педагога или психолога – стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије, и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по происима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, да има дозволу за рад за 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе 
и најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања; да испуњава 
услове за наставника гимназије или средње 
стручне школе подручја рада мешовита шко-
ла гимназија општи тип, економија, право и 
администрација, електротехника, машинство 
и обрада метала, текстилство и кожарство) 
за педагога или психолога школе; да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање ти месеца, 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела  



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1021-1022 | 04.01.2023.102

против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом без обзира 
на изречену кривичну санкцију; 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 доношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела непостојање дискриминаторног 
понашања утврђеног у складу са законом; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик, као језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад садецом и ученицима.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да при-
ложи доказе да испуњава наведене услове и 
то: оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, доказ о поседовању 
дозволе за рад – оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу, доказ о годинама рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања – потврду (у 
оригиналу или оверну фотокопију) о годинама 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања од најмање 8 година, уверење да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију – не старије од 6 месе-
ци, уверење надлежног 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 доношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела непостојање дискриминатор-
ног понашања утврђеног у складу са законом, 
не старије од 6 месеци, уверење Привредног 
суда да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности – не старије од 6 месеци, 
уверење о држављанству Републике Србије 
(у оригиналу или оверену фотокопију) – не 
старије од 6 месеци, извод из матичне књи-
ге рођених (у оригиналу или оверену фотоко-
пију), доказ/ уверење да кандидат има обуку 
и положен испит за директора школе (у ори-
гиналу или оверену фотокопију). Пријава која 
не буде садржала доказ / уверење о савлада-
ној обуци и положеном испиту за директора 
неће се сматрати непотпуном, а уколико кан-
дидат буде изабран биће у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе, 
доказ да кандидат зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад – српски језик 
(само кандидат који образовање није стекао 
на српском језику). Кандидат доставља потвр-
ду одговарајуће високошколске установе да је 
положио испит из српског језика – у оригина-
лу или оверену фотокопију; доказ о резултату 
стручно педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га посе-
дује (оверена копија). У супротном је потреб-
но доставити потврду надлежне школске упра-
ве да није вршен стручно педагошки надзор 
кандидата, доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег 

вредновања за кандидата који је претходно 
обављао дужност директора школе (оверена 
копија). У супротном је потребно доставити 
потврду надлежне школске управе да у перио-
ду његовог мандата није вршен стручно педа-
гошки надзор школе, биографију са контакт 
телефоном и адресом електронске поште са 
кратким прегледом кретања у служби струч-
ном усавршавању и предлогом програма рада 
директора школе, доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова достављају се 
у затвореним ковертима на адресу школе са 
назнаком „За конкурс за избор директора шко-
ле или предати лично у просторијама секрета-
ријата школе радним данима од 8 до 13 часо-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Велики парк 3

тел. 031/513-095

Наставник за предмет  
математика

са 61,2% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс са кратком 
биографијом и попуњеним пријавним фор-
муларом објављеним на званичној интернет 
страници Министарства, кандидати подносе: 
1. доказ о одговарајућој врсти и степену стру-
чне спреме, за наставника према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
број 4/2022), оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању (уколи-
ко је кандидат стекао високо образовање на 
студијама другог степена, доставља оврену 
фотокопију дипломе другог степена и овере-
ну фотокопију дипломе основних академских 
студија), 2. уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима; 3. потврду да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци); 5. извод из матичне књиге 
рођених; 6. доказ о познавању српског јези-
ка (није потребан уколико се школовање кан-
диата обављало на српском језику). Докази о 
испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 и 
6 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2 прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање кандида-
та је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа 
о испуњавању свих услова конкурса неће се 
разматрати. Пријаве слати на горе наведену 
адресу или донети лично у просторије школе 
радним даном од 8.00 до 14.00 часова. За сва 
питања поводом конкурса обратити се секре-
тару Школе на контакт телефон: 031/513-095.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

31230 Ариље, Браће Михаиловић 8

ПОНОВЉЕН КОНКУРС

Наставник физике

УСЛОВИ: Кандидат за рад на радно место тре-
ба да испуњава следеће услове: да поседује 
одговарајућу врсту и степен стручне спреме у 
складу са чланом 140 и 141 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) 
и чланом 3 став 1 тачка 8 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), да у скла-
ду са чланом 142. Закона има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у члану 139 став 1 тач-
ка 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 одштам-
пан и попуњен образац пријавног формулара, 
потписане пријаве са радном биографијом у 
којој је потребно навести да ли и које програме 
зна да ради на рачунару, кандидати достављају 
доказ о испуњености услова у погледу струч-
не спреме (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе), доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци 
од објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”), извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци од објављивања огласа у 
публикацији „Послови”) и уверење или потвр-
ду да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3) ЗООСОВ (уверење мора бити издато након 
објављивања огласа у публикацији „Послови”). 
Образац пријавног формулара кандидати пре-
узимају са сајта Министарства просвете науке 
и технолошког развоја у делу Ново на сајту, 
на адреси http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу Шко-
ле (ул. Браће Михаиловића 8, Ариље). Непотпу-
не, неуредне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

Редовни професор за научну област 
Педагошке и андрагошке науке, ужа 

научна област Методика наставе 
српског језика и њижевности

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из научне области за коју 
се наставник бира. Општи предуслов: Канди-
дати морају да испуњавају општи предуслов у 
погледу неосуђиваности утврђен чл. 72. ст. 4 
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Закона о високом образовању и чл. 135. ст. 1 
Статута Универзитета у Крагујевцу и чл. 88 Ста-
тута Педагошког факултета у Ужицу. Кандида-
ти поред општих услова треба да испуњавају и 
услове предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању, Статута Универзитета у Крагује-
вцу, Статута Педагошког факултета у Ужицу, 
Правилника о критеријумима за избор настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Правилника 
о начину и поступку стицања унања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу и Правилника о ужим научним, 
уметничким и стручним областима Универзите-
та у Крагујевцу. На конкурс приложити: пријаву 
на конкурс, биографију, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом докторату из 
одговарајуће научне области (Методика наста-
ве српског језика и њижевности), очитану лич-
ну карту, потврду надлежног органа да канди-
дат није правоснажно осуђиван за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи, списак стручних и науч-
них радова, као и саме радове, доказ о педа-
гошком искуству са навођењем послова које 
је кандидат обављао, оцену педагошког рада, 
друге доказе којима се доказује испуњеност 
услова. Сву конкурсну документацију са дока-
зима о испуњености услова конкурса сви кан-
дидати су у обавези да доставе и у електрон-
ској форми (на компакт диску – ЦД) у складу 
са упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.
rs/dokumenti.php). Пријаве са документима са 
назнаком „За конкурс”, доставити на адресу: 
Педагошки факултет у Ужицу, Трг Светог Саве 
36. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се размартати. Конкурс је отворен 15 дана (од 
дана објављивања у публикацији „Послови” 
преко Националне службе за запошљавање).

ВАЉЕВО

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Косте Абрашевића 2

тел. 014/221-529

Наставник грађевинске наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 и члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020, 129/2021) као 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада геодезија и грађевинарство („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, број 5/2022) – 
као и то да: има одговарајуће образовање; има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 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 дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Приликом пријављивања на конкурс, кан-
дидат треба да достави: 1. својеручно потписа-
ну пријаву на конкурс са основним биографским 
подацима; 2. одштампан и попуњен пријавни 
формулар преузет са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС (формулар се налази на 
линку https://www.mpn.gov.rs/zaposljavanje-u-
prosveti/ pod nazivom „Formular za prijem u radni 
odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja”; 3. 
оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; 4. оверену фотокопију дозволе за 
рад (лиценце) – уколико је поседује; 5. ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; 6. оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству; 7. уверење из 
казнене евиденције као доказ да кадидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање-не старије од шест месеци; 8. уверење да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак – не старије од шест месеци; 9. доказ о 
познавању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику, а доказ 
треба да буде издат од стране високошколске 
установе за издавање таквих докумената (ори-
гинал или оверена фотокопија). Фотокопије 
које се подносе морају бити оверене од стране 
надлежног органа, у супротном неће се узети у 
разматрање, као и непотпуне и неблаговремене 
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 

служба за запошљавање. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду, дос-
тавља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Пријаве се достављају 
непосредно секретаријату школе радним даном 
у периоду од 9 до 13 часова, или поштом на 
горе наведену адресу. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату школе на телефон 
број 014/221-529.

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 и члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020, 129/2021) као 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022) као и 
то да: има одговарајуће образовање; има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 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 дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Приликом пријављивања на конкурс, 
кандидат треба да достави: 1. својеручно пот-
писану пријаву на конкурс са основним био-
графским подацима; 2. одштампан и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС (формулар се налази 
на линку https://www.mpn.gov.rs/zaposljavanje-
u-prosveti/ pod nazivom „Formular za prijem u 
radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja”;  
3. оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; 4. оверену фотокопију доз-
воле за рад (лиценце) – уколико је поседује; 
5. оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; 6. оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству; 7. 
уверење из казнене евиденције као доказ да 
кадидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање – не старије од шест месеци; 8. уве-
рење да се против кандидата не води кривични 
поступак – не старије од шест месеци; 9. доказ 
о познавању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику, а 
доказ треба да буде издат од стране високош-
колске установе за издавање таквих докумена-
та (оригинал или оверена фотокопија). Фото-
копије које се подносе морају бити оверене 
од стране надлежног органа, у супротном 
неће се узети у разматрање, као и непотпуне 

Пословни центри НСЗ
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и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену 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 здравстве-
ној способности, не старије од шест месеци. 
Пријаве се достављају непосредно секретарија-
ту школе радним даном у периоду од 9 до 13 
часова, или поштом на горе наведену адресу. 
Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе на телефон број 014/221-529.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др МИША ПАНТИЋ”

14000 Ваљево, Карађорђева 118
тел. 014/221-265

Наставник за предмет 
предузетништво

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлуке УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутент. тумачење) кандидат треба 
да испуњава и посебне услове пописане чла-
ном 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) као и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада здраство и социјална 
заштита и подручју рада личне услуге („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, број 
4/2022), и то: 1) да има одговарајуће образо-
вање – у складу са чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и стручни 
назив прописан Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада здраство и социјална заштита 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”), 
број 4 од 5. маја 2022. г. – члан 4, став 1 тачка 
86) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада остало – личне услуге („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 4/2022 од 5 маја 
2022. г. и 15/22 од 26. октобра 2022) – члан 
3 став 1 тачка 7) за предмет предузетништво; 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Услови 
из тачке 1), 3), 4) и 5) се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада и саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Уз одштампан и 
читко попуњен и својеручно потписан пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете (http://www.
mpn.gov.rs), доставити: кратку радну биогра-
фију; оверену копију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, односно уверења о дипломирању 

уколико диплома није издата (код звања мастер 
– доставља се и оверена фотокопија дипломе 
или уверења основних студија из области еко-
номије); оверену копију или оригинал уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); оверена копија или оригинал 
извода из матичне књиге рођених; доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. /2017, 10/2019, 6/2020, 129/2021) односно 
потврда о некажњавању надлежне полицијске 
управе (не старија од шест месеци); доказ о 
познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. У току трајања поступка одлучи-
вања о избору кандидата, Конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата, који се, у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење 
пријава упућују на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошља-
вање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Конкурс ће бити спроведен у све-
му према члану 154 став 3 до 8. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Неу-
редне, неблаговремене или непотпуне пријаве 
као и пријаве чије фотокопије докумената нису 
оверене од стране надлежног органа неће 
бити узете у разматрање. Пријаве на конкурс 
уз потребну документацију и краћу биографију 
кандидати могу доставити лично или поштом на 
горе наведену адресу са назнаком „за конкурс”’ 
уз обавезно достављање адресе, телефона и 
мејл адресе за контакт. Ближе информације 
могу се добити на број телефона: 014/221-265.

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ” 
14000 Ваљево, Прва пролетерска 6

тел. 014/221-310

Домар

УСЛОВИ: а) кандидат треба да има средње 
образовање и положен стручни испит за рад 
са судовима под притиском за послове руко-
вања постројења у котларници; б) да има пси-
хичку, физичку и здраствену способност за рад 
са ученицима; ц) није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; д) да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријавни формулар, који се преузи-
ма на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС 
(http://www.mpn.gov.rs/), кандидати достављају 
потребну документацију: оригинал или овере-
ну копију сведочанства о завршеном средњем 
образовању и положеном стручном испиту за 
рад са судовима под притиском за послове 
руковања постројења у котларници; оригинал 
или оверену копију уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); 
уверење из казнене евиденције МУП-а да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима за пријем у 
радни однос (не старије од шест месеци). Пси-

холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за 
запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој и 
здраственој способности за рад са ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
слати на горе наведену адресу.

Чистачица

УСЛОВИ: а) кандидат треба да има основно 
образовање; б) да има психичку, физичку и 
здраствену способност за рад са ученицима; 
ц) није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвњење, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; д) да има држављан-
ство Републике Србије. Уз пријавни формулар, 
који се преузима на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС (http://www.mpn.gov.rs/), кан-
дидати достављају потребну документацију: 
оригинал или оверену копију сведочанства о 
стеченом основном образовању; оригинал или 
оверену копију уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци); уве-
рење из казнене евиденције МУП-а да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима за пријем у 
радни однос (не старије од шест месеци). Пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за 
запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој и 
здраственој способности за рад са ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
слати на горе наведену адресу.

ОШ „СЕСТРЕ ИЛИЋ”
14000 Ваљево, Милована Глишића 45

тел. 014/221-392 

Чистачица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) 
кандидат мора испуњавати и услове прописа-
не чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 
и 129/21), и то да: 1) има завршено основно 
образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примања 
или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
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језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници. Кандидати 
треба да доставе: 1) одштампан и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2) својеручно потписану 
пријаву на конкурс са основним биографским 
подацима; 3) извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); 4) ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом основ-
ном образовању; 5) уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), не старије 
од шест месеци од дана објављивања конкур-
са; 6) извод из казнене евиденције као доказ 
о неосуђиваности за горе наведена дела које 
издаје надлежна полицијска управа (оригинал 
или оверену фотокопију), не старији од шест 
месеци од дана објављивања конкурса; 7) 
доказ о познавању српског језика (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима прибавља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве на конкурс, неће се узима-
ти у разматрање при одлучивању по конкурсу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве за сва радна места се 
подносе лично или поштанским путем на горе 
наведену адресу са назнаком „За конкурс”.

Педагог
на одређено време преко 60 дана, ради 
замене запосленог док обавља послове 
директора школе – до истека мандата

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) 
кандидати морају испуњавати и посебне усло-
ве предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и посебне услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 
и 129/21), и то да: 1) има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на: студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије); основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије) и студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторено понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: 
1) одштампан и попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 

2) својеручно потписану пријаву на конкурс са 
основним биографским подацима; 3) извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); 4) оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; 
кандидати који су високо образовање стекли 
по прописима о високом образовању почев од 
10. септембра 2005. године подносе оверене 
фотокопије дипломе основних и дипломе мас-
тер студија; 5) уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију), не старије од 
шест месеци од дана објављивања конкурса; 6) 
извод из казнене евиденције као доказ о неос-
уђиваности за горе наведена дела које издаје 
надлежна полицијска управа (оригинал или 
оверену фотокопију), не старији од шест месе-
ци од дана објављивања конкурса; 7) доказ 
о познавању српског језика (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима прибавља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве на конкурс, неће се узима-
ти у разматрање при одлучивању по конкурсу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве за сва радна места се 
подносе лично или поштанским путем на горе 
наведену адресу са назнаком „За конкурс”.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022/2023. године, односно до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) 
кандидати морају испуњавати и посебне услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 
6/20 и 129/21), и сходно одердбама члана 8 
Правилника о педагошком асистенту и андра-
гошком асистенту („Службени гласник РС”, 
број 87/2019) односно: да има стечено средње 
образовање у четворогодишњем трајању; зна 
ромски језик и има савладан програм обуке у 
складу са овим Правилником; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Кандидати треба да доставе: 1) 
одштампан и попуњен пријавни формулар пре-
узет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
2) својеручно потписану пријаву на конкурс са 
основним биографским подацима; 3) извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); 4) оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем средњем образовању; 
5) потврду о похађању обуке за педагошке 
асистенте (оригинал или оверену фотокопију); 
6) уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију), не старије од шест месеци од 
дана објављивања конкурса; 7) извод из казне-

не евиденције као доказ о неосуђиваности за 
горе наведена дела које издаје надлежна поли-
цијска управа (оригинал или оверену фото-
копију), не старији од шест месеци од дана 
објављивања конкурса; 8) доказ о познавању 
српског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику). 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима прибавља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на кон-
курс, неће се узимати у разматрање при одлу-
чивању по конкурсу. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће разматрати. Пријаве за 
сва радна места се подносе лично или поштан-
ским путем на горе наведену адресу са назна-
ком „За конкурс”.

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦЕНТАР
„БРАЋА НЕДИЋ”

14253 Осечина, Браће Недић 32 
тел. 014/451-101

Наставник економске групе 
предмета 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) 
кандидат мора испуњавати и посебне услове 
предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у средњој школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, број 
4/2022) и посебне услове прописане чл. 139–
142. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), и то 
да: 1) има одговарајуће високо образовање 
стечено на: студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
ног дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати треба да доста-
ве: 1) одштампан и попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; 2) својеручно потписану пријаву на 
конкурс са основним биографским подацима; 
3) извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); 4) оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми;  
5) уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију), не старије од шест месеци;  
6) извод из казнене евиденције као доказ о нео-
суђиваности за горе наведена дела које издаје 
надлежна полицијска управа (оригинал или 
оверену фотокопију), не старији од шест месе-
ци; 7) доказ о познавању српског језика (осим 
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кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима прибавља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве на конкурс, неће се 
узимати у разматрање при одлучивању по кон-
курсу. Рок за пријављивање на конкурс је 10 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Пријаве са потребном доку-
ментацијом се подносе директно у школи или 
поштанским путем на горе наведену адресу са 
назнаком „За конкурс”.

ВРАЊЕ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„ВУЛЕ АНТИЋ”
17500 Врање, Радних бригада 2

тел. 017/423-621

Наставник – дефектолог са 
одељенским старешинством

у посебним условима
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и има одговарајуће обрзовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020). 
Члан 139 Закона о основама система образо-
вања 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 правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог 
члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)–5) 
овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Послове наставника дефектолога са одељењс-
ким старешинством могу обављати лица која 
имају прописану стручну спрему, мастер дефе-
ктолог, дефектолог олигофренолог који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са тешкоћама у менталном раз-
воју; дипломирани дефектолог – мастер који 
је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација особа са тешкоћама у мен-
талном развоју; дипломирани дефектолог, оли-

гофренолог који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
4 године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се може наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са пријавним формула-
ром и кратком биографијом достављају школи.
Кандидати уз пријавни формулар прилажу шко-
ли: 1. уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци); 
2. извод из матичне књиге рођених (са холо-
грамом или оверена фотокопија); 3. оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
образовању; (потребно је доставити оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
4. лекарско уверење да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима – доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду; 5. извод 
из казнене евиденције МУП-а надлежне поли-
цијске управе да лице није осуђивано правос-
нажном 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 родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ори-
гинал или оверену фотокопију не старију од 
6 месеци); 6. потврду одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика (само кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику). Прија-
ве са потребном документацијом доставити 
поштом или лично у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, са називом „Конкурс – 
не отварај”, на адресу школе: Школа за основ-
но и средње образовање „Вуле Антић”, 17500 
Врање, Радних бригада број 2. Фотокопије које 
нису оверене од стране надлежне установе 
неће се узимати у разматрање као и неблаго-
времене и непотпуне пријаве. Телефон школе 
за информације: 017/423-621.

Наставник – дефектолог са 
одељењским старешинством

у посебним условима, на одређено 
време, ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, односно до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача 
у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 
6/2020). Члан 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прописује услове 
за пријем у радни однос, односно да у рад-
ни 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 осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 

малолетног лица, запуштање и запостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них 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 прије-
ма 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. Послове наставника дефектолога са 
одељењским старешинством могу обављати 
лица која имају прописану стручну спрему, 
мастер дефектолог, дефектолог олигофрено-
лог који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју; дипломирани дефектолог 
– мастер који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћа-
ма у менталном развоју; дипломирани дефе-
ктолог, олигофренолог који је стекао високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005 
године.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се може наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са пријавним формула-
ром и кратком биографијом достављају школи. 
Кандидати уз пријавни формулар прилажу шко-
ли: 1. уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци); 
2. извод из матичне књиге рођених (са холо-
грамом или оверена фотокопија); 3. оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
образовању; (потребно је доставити оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
4. лекарско уверење да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима – доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду; 5. извод 
из казнене евиденције МУП-а надлежне поли-
цијске управе да лице није осуђивано правос-
нажном 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 родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ори-
гинал или оверену фотокопију не старију од 
6 месеци); 6. потврду одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика (само кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику). Прија-
ве са потребном документацијом доставити 
поштом или лично у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, са називом „Конкурс – 
не отварај”, на адресу школе: Школа за основ-
но и средње образовање „Вуле Антић”, 17500 
Врање, Радних бригада број 2. Фотокопије које 
нису оверене од стране надлежне установе 
неће се узимати у разматрање као и неблаго-
времене и непотпуне пријаве. Телефон школе 
за информације: 017/423-621.
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ГИМНАЗИЈА 
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

17530 Сурдулица
Сурдуличких мученика бб.

тел. 017/822-870

Професора рачунарства и 
информатике

за 70% радног времена

УСЛОВИ: завршен ПМФ факултет – дипломира-
ни математичар – стечено високо образовање 
и стручни назив мастер математичар, завр-
шене основне студије, студије другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије). Завршен Технички факултет, ФОН, 
ПМФ, Електронски Факултет, звање Дипломи-
рани инжењеринформатике одсек – информа-
тика смер – информатичко инжењерство, проф. 
информатике, односно дипл. информатичар, 
проф. математике – дипл. математичар – смер 
рачунарство и информатика, дипл. инжењер 
електронике – сви смерови осим енергетског, 
дипломирани инењер за информационе сис-
теме, завршене основне студије, студије дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије). Поред дефинисане стручне 
спреме из члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања завршене основне 
студије у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. год. као и завр-
шене студије другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, кандидат 
треба да испуњава опште услове за засни-
вање радног односа прописане чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и то да: 1) има одговарајуће образовање: про-
писано чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон 10/19, 6/20 
и 129/2021) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017 и 13/2018); 2), да 
има положени испит – лиценцу, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс приложити: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал или оверену фотоко-
пију лиценце – потврду о положеном испиту 
– лиценцу, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверену фотокопију уверења из 
казнене евиденције да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела 
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, доказе о не 
осуђиваности и истрази прибављене од стране 
Основног суда као и Основног и Вишег јавног 
тужилаштва, оригинал или оверену фотокопију 
доказа о знању српског језика и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад – доказ да је 
кандидат средње, више или високо образовање 

стекао на српском језику или да је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о знању српског 
језика је у обавези да достави кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику, док кандидат који је одговарајуће 
образовање стекао на српском језику испуње-
ност овог услова доказује дипломом о стеченом 
образовању (самим прилагањем дипломе дока-
зао је испуњеност овог услова). Доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад доказује се овереном фотокопијом све-
дочанства (средњег образовања), дипломе или 
потврде о положеном испиту о знању језика на 
одговарајућој високошколској установи. Лекар-
ско уверење да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Психолошку процену способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима 
извршиће надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. У скла-
ду са чланом 155 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати су дуж-
ни да попуне пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Конкурс траје 8 дана од дана објављивања 
у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Пријаве слати на 
адресу: Гимназија „Светозар Марковић”, 17530 
Сурдулица, Сурдуличких Мученика бб, контакт 
тел. 017/822-870

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛИ БЕКТАШИ”

Општина Бујановац, село Несалце
тел. 063/460-115

1. Наставник разредне наставе

2. Наставник Т и Т
са 80% норме

3. Помоћно особље – чистач

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из чл. 139, 140 ст 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19); да 
имају школску спрему прописану Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, безобзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе: извод изматичне књиге рође-
них; уверење о држављанству РепубликеСр-
бије; доказ о стеченом одговарајућем степену 
и врсти образовања (оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању); доказ о неосуђиваности 
по основама из чл. 139 став 1 тачка 3) Зако-
на (не старији од шест месеци); радну биогра-
фију. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-

но ј способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење надлежне здравстене уста-
нове нестарије од шест месеци) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Сви наведени 
докази се достављају у оригиналу или у овере-
ној фотокопији. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве на конкурс 
заједно са потребном документацијом се могу 
поднети непосредно или преко поште на адресу 
школе ОШ „Али Бекташи”, Несалце, Бујановац, 
са назнаком „За конкурс”. Додатне информације 
о конкурсу кандидат може добити на телефон: 
063/460-115, од секретара школе. Настава се 
изводи на албанском језику.

ВРШАЦ

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-581, 834-967

Наставник џез клавира

Школски психолог
са 50% радног времена

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће законске услове: 1. да имају одговарајуће 
образовање из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања за настав-
ника и психолога: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. 

Наставник џез клавира: (1) мастер музички 
уметник, професионални статус – клавириста и 
завршена средња музичка школа, одсек за џез 
музику, образовни профил музички извођач 
– џез пијаниста; (2) мастер музички уметник, 
професионални статус – џез пијаниста; (3) 
дипломирани музичар, усмерење пијаниста и 
завршена средња музичка школа, одсек за џез 
музику, образовни профил музички извођач 
– џез пијаниста; (4) дипломирани музичар – 
пијаниста и завршена средња музичка школа, 
одсек за џез музику, образовни профил музички 
извођач – џез пијаниста; (5) академски музичар 
пијаниста и завршена средња музичка школа, 
одсек за џез музику, образовни профил музич-
ки извођач – џез пијаниста; (6) дипломирани 
клавириста и завршена средња музичка школа, 
одсек за џез музику, образовни профил музички 
извођач – џез пијаниста. 

Психолог: (1) професор психологије; (2) 
дипломирани психолог; (3) дипломирани школ-
ски психолог – педагог; (4) дипломирани пси-
холог, смер школско-клинички; (5) дипломи-
рани психолог – мастер; (6) мастер психолог; 
референт за правне, кадровске и администра-
тивне послове; (1) средње образовање IV сте-
пен, гимназија или економска школа; (2). знање 
рада на рачунару

2. да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење,  
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за кривично дело примање мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: фор-
мулар за пријаву на конкурс (скида се са сајта 
Министарства); биографију ЦВ; доказ о одго-
варајућем образовању; доказ да није кажња-
ван (за дела из тачке 3 из полиције, не старије 
од 2 месеца); уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци; доказ о 
знању српског језика (диплома средње школе), 
уколико одговарајуће образовање није било 
на српском; извод из матичне књиге рођених; 
фотокопију личне карте (или одштампану, ако 
је чипована). Доказ из тачке 1, 3-5 подносе кан-
дидати, док доказ из тачке 2 конкурса подноси 
само изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Сва приложена документа морају 
бити оригинална или оверене фотокопије код 
нотара. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве слати путем поште 
на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” 
Вршац, Трг победе 4.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”

26300 Вршац, Школски трг 3
тел. 013/839-853, 838-008
e-mail: ospaja@gmail.com

Чистачица

УСЛОВИ: 1. завршена основна школа; 2. пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања и давања мита, за кривична дела из 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. знање српског језика на којем се остварује 
образовно васпитни рад Уз одштампан, читко 
попуњен пријавни формулар преузет са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја www.mpn.gov.rs Кандида-
ти подносе: еиплому о стеченом одговарајућем 
образовању – сведочанство о завршеној основ-
ној школи; уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци од дана објављивања конкур-
са), извод из матичне књиге рођених, потврду 
о некажњавању од надлежне полицијске упра-
ве (не старије од 6 месеца од објављивања 
конкурса); доказ о познавању српског јези-
ка (не односи се на кандидате који су обра-
зовање стекли на српском језику). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима-ле-
карско уверење, кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Сва документа прилажу 
се у оригиналу или овереном препису. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Прија-
ве доставити лично или послати на адресу: 
ОШ „Паја Јовановић „, Школски трг 3, 26300 

Вршац, са назнаком: Конкурс за радно место 
чистачица. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” 

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

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане у члану 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 7/18, 10/19, 6/2020 
и 129/21), у даљем тексту: Закон. Може бити 
изабрано лице које: има стечено основно обра-
зовање; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способност за рад са децом и уче-
ницим; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела противполне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са Законом, утврђено 
дискриминаторско понашање; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српс-
ког језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад у школи. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање, 
као и фотокопије докумената које нису овере-
не од стране надлежног органа (јавног бележ-
ника, градске или општинске управе, суда). Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; биографске 
податке, односно радну биографију; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном одгова-
рајућем образовању; уверење о некажњавању 
из МУП-а за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона (не старије од 6 месеци); 
копију извода из матичне књиге рођених; доказ 
о знању српског језика (осим кадидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); лекарско уверење се прибавља пре 
закључења уговора о раду. Пријаве доставити 
на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај”, Хајдучи-
ца, Валентова 3, у затвореној коверти, са наз-
наком, лично или поштом. Ближе инфорације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
на телефон 013/864-103.

ЗАЈЕЧАР

ШОСО „ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ”
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Стручни сарадник – библиотекар
у посебним условима рада

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове 
за заснивање радног односа у складу са чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – и др. закони, 10/2019, 6/2020, 
129/2021) и то ако: 1) имају одговарајуће обра-
зовање; 2) имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) имају држављанство 
Републике Србије; 5) знају српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику, кандидат доставља доказ 
одговарајуће високошколске установе надлеж-
не за издавање таквих докумената о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад). Кандидат треба да поседује одговарајуће 
образовање из чл. 140 ст 1 и 2, Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – и др. 
закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021), и чл. 10, 
став 1, тачка 7. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и васпитача у основној школи за ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
17/2018 и 6/2020).

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: биографске 
податке, односно радну биографију (ЦВ); извод 
из матичне књиге рођених (оверену фотоко-
пију); уверење о држављанству РС (оверену 
фотокопију); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење из казнене 
евиденције МУП-а да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за наведена кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања – не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију; 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи 
(доказ се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу – дозволу за рад, 
уколико кандидат има лиценцу и очитану личну 
карту. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Докази о испуња-
вању услова конкурса се подносе у оригиналу 
или овереним фотокопијама. Рок за подношење 
пријаве 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” Пријаве се подносе 
непосредно или путем поште на адресу школе, 
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. 
Контакт телефон: 019/429-744 – секретар шко-
ле. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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просвете, науке и технолошког развоја. Потреб-
ну документацију заједно са одштампаним фор-
муларом достављају школи.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЂУЛИЋИ”
19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб.

Оглас објављен 16.11.2022. године у публика-
цији „Послови” бр. 1014 за радно место меди-
цинска сестра – васпитач за 1 изрвшиоца на 
одређено време преко 60 дана ради замене 
одсутног запосленог, поништава се у целости 
због повратка запосленог са боловања.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДУБРАВА”
19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб.

тел. 019/738-183, 739-606

Наставник руског језика
са 88,89% радног времена,  

за рад у издвојеним одељењима школе  
у Минићеву и Кални

Наставник енглеског језика
за рад у издвојеним одељењима школе  

у Минићеву, Кални и Горњем Зуничу

Наставник математике
са 88,89% радног времена, за рад  

у издвојеном одељењу школе у Кални

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу школе 
у Минићеву, на одређено време ради 

замене извршиоца који обавља послове 
директора преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1. да имају одгова-
руће високо образовање стечено: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студијама другог степена 
из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет односно групе предмета; сту-
дијама другог степена изобласти педагошких 
наука или нтердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарнестудије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне или стручне области или области педа-
гошких наука; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављањемалолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична делаиз групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја ипротив човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које, у 
складу са закононом утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Заинтересовани кандидати попуњавају аплика-
циони формулар који се налази на сајту МПН-
ТР и одштампан формулар достављају устано-
ви са документацијом у прилогу: дипломом о 
стеченој стручној спреми, у овереној фотоко-
пији; уверењем о неосуђиваности из надлежне 
полицијске управе, у оригиналу или овереној 

фоткопији; уверењемо држављанству, у ориги-
налу или овереној фотокопији; изводом из МКР, 
у оригиналу или овереној фотокопији; очита-
ном личном картом. Кандидати који буду ушли 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступа-
ка (важи за сва радна места). Конкурсна коми-
сија сачиниће листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
из тачке 4. и обавити разговор са њима (о тер-
мину разговора биће обавештени путем теле-
фона и мејла који су доставили у апликационом 
формулару.). По обављеном разговору у року 
од 8 дана Комисија доставља директору образ-
ложену листу кандидата који испуњавају усло-
ве а директор у року од 8 дана од достављања 
образложене листе кандидата доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
изабрани кадидати достављају пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрње и под-
нета документација са пријавним формуларом 
не враћа се кандидатима. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у листу 
НСЗ „Послови”. Уколико последњи дан истека 
рока падне у недељу или државни празник, као 
последњи дан истека рока рачунаће се први 
наредни радни дан. Пријаве се подносе лич-
но, на адресу Основне школе „Дубрава”, Ивана 
Милутиновића бб., у времену од 7 до 15 часова 
или поштом, препоручено, где ће се, као дан 
пријема, рачунати дан и час пријема у пошти, 
са назнаком „За конкурсну комисију”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ 

НАДА”
19000 Зајечар, Ђердапска бб.

Оглас објављен дана 23.11.2022. у публикацији 
„Послови”, у броју 1015, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”

19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидат треба да испуњава и 
услове у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закони 
и 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020 и 8/2020);. Сваки од кандидата треба да 
испуњава услове из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 

да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Уз пријаву кандидати подно-
се: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Минстарства 
просвете – http: //www.mnp.gov. rs/ а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз пријав-
ни формулар достављају и следећу документа-
цију: молбу, краћу биографију, оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
кандидат који има високо образовање стечено 
на студијама другог степена доставља оверену 
копију дипломе другог степена и оверену копију 
дипломе основних академских студија, доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(потврда, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС, оригинал или оверена фото-
копија); доказ да кандидат има држављанство 
Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија уверења); доказ о познавању српског 
језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-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 поло-
жен по програму одговарајуће високошколске 
установе – оригинал или оверена фотокопија); 
Лекарско уверење којим се потврђује да кан-
дидат има психичку, физичку здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. Пријаве на конкурс слати на адресу ОШ 
„Владислав Петковић Дис” ул. Зорана Радмило-
вића бр. 10, 19341 Грљан у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурсну комисију”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у обзир. Рок за подношење пријава: 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити 
писменим путем обавештен о исходу конкурса. 
Ближа обавештења могу се добити на телефон 
019/468-310.

СРЕДЊА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

18230 Сокобања, Митрополиа Михаила 5
тел. 018/830-525

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова из члана 24. 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) 
за заснивање радног односа кандидат мора да 
испуњава и услове прописане чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – и 
др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и чл. 44. Пра-
вилника о организацији и систематизацији рад-
них места у Средњој школи „Бранислав Нушић” 
у Сокобањи, дел. бр. 012-1027/1 од 15.09.2022. 
године то: а) да има одговарајуће образовање, 
односно IV степен стручне спреме, образовни 
профил: економски техничар, пословни адми-
нистратор, правно-пословни техничар, финан-
сијски администратор, финансијски техничар; 
б) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима;  
в) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
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и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (уписати број телефона/
мејл адресу). Уз пријавни формулар кандида-
ти достављају следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе (односно уверења уколико 
диплома није издата) о стеченом одговарајућем 
степену и врсти образовања, – уверење о нео-
суђиваности надлежне полицијске управе (ори-
гинал или оверена фотокопија), не старије од 
6 месеци, уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија), не старије од 6 месе-
ци, извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверена фотокопија), 
уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ (уверење) да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; биогра-
фија (пожељна). Лекарско уверење – доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Наставник предметне наставе 
предмет математика

УСЛОВИ: поред општих услова из члана 24 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) 
за заснивање радног односа кандидат мора да 
испуњава посебне услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 
27/18 – и др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и 
то: 1. да има одговарајући степен и врсту стру-
чне спреме сагласно чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и важећем 
Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22) 
и Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22) за општеобра-
зовни предмет математика; 2. да има психич-
ку, 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 насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање, злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела давање 
или примање мита; за кривична дела из групе 
кривична дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није ускладу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-

свете, науке и технолошког развоја (уписати 
број телефона/мејл адресу), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формуларом 
доставља школи. Уз пријавни формулар канди-
дат доставља следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе (односно уверења уколико 
диплома није издата) о стеченом одговарајућем 
степену и врсти образовања. Кандидати који су 
завршили мастер студије у обавези су да доста-
ве и диплому са студија првог степена; доказ 
о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова (уверење са високошколске уста-
нове, односно уверење о положеним испитима 
из педагогије и психологије, односно уверење 
о положеним стручном испиту/испиту за лицен-
цу – јер се сматра да наставник који је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има 
ово образовање) доставља кандидат који ово 
образовање поседује. Кандидат који не поседу-
је ово образовање биће у обавези да га стекне 
у року од једне, највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу у складу са чланом 142 став 
2 Закона о основама система образовања и вас-
питања; уверење о неосуђиваности надлеж-
не полицијске управе (оригинал или оверена 
фотокопија), не старије од 6 месеци; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија), не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија); уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику дос-
тавља доказ (уверење или потврду) да је поло-
жио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе; биографију 
(пожељно). Лекарско уверење – доказ о пси-
хичкој, 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”

19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидат треба да испуњава и 
услове у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закони 
и 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020 и 8/2020). Сваки од кандидата треба да 
испуњава услове из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-

вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Уз пријаву кандидати подносе: 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете – http://www.mnp.gov.rs/ а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз пријав-
ни формулар достављају и следећу документа-
цију: молбу, краћу биографију, оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
кандидат који има високо образовање стечено 
на студијама другог степена доставља овере-
ну копију дипломе другог степена и оверену 
копију дипломе основних академских студија, 
доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(потврда, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС, оригинал или оверена фото-
копија); доказ да кандидат има држављанство 
Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија уверења); доказ о познавању српског 
језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-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 поло-
жен по програму одговарајуће високошколске 
установе – оригинал или оверена фотокопија); 
Лекарско уверење којим се потврђује да кан-
дидат има психичку, физичку здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. Пријаве на конкурс слати на адресу ОШ 
„Владислав Петковић Дис”, ул. Зорана Радмило-
вића бр. 10, 19341 Грљан, у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурсну комисију”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у обзир. Рок за подношење пријава: 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити 
писменим путем обавештен о исходу конкурса. 
Ближа обавештења могу се добити на телефон 
019/468-310.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

19312 Вражогрнац

Секретар
са 50% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидат треба да испуњава 
и услове у складу са чл. 132 став 2 и чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – други закони, 10/19, 27/18 – други 
закони, 6/20 и 129/21), Кандидат треба да има 
одговарајуће високо образовање стечено: а) 
на студијама другог степена из области прав-
них наука (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), по пропису које уређује високо 
образовање од 10. септембра 2005. године; б) 
на основним студијама у трајању од најмање  
4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање од 10. септембра 2005. 
године. Сваки од кандидата треба да испуњава 
услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
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насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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. Уз пријаву кандидати подносе: 
кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете – http://www.mnp.gov. rs/ а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар достављају и следећу 
документацију: краћу биографију, оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, кандидат који има восоко образо-
вање стечено на студијама другог степена дос-
тавља оверену копију дипломе другог степена 
и оверену копију дипломе основних академ-
ских студија, доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (потврда, уверење или 
други документ издат од стране МУП-а РС, 
оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
кандидат има држављанство Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија уверења); 
доказ о познавању српског језика, као језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад – 
доставља само кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику (потврда, уверење 
или други документ којим се доказује да је 
испит из српског језика положен по програму 
одговарајуће високошколске установе – ори-
гинал или оверена фотокопија); Лекарско уве-
рење којим се потврђује да кандидат има пси-
хичку, физичку здравствену способност за рад 
са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Бла-
говременом пријавом сматраће се она пријава 
која је предата у року утврђеном конкурсом. 
Потпуном пријавом сматраће се пријава која 
у прилогу садржи документа којим кандидат 
доказује да испуњава услове означене у кон-
курсу. Пријаве на конкурс слати на адресу ОШ 
„Доситеј Обрадовић” Вражогрнац, 19312 Вра-
жогрнац у затвореној коверти са назнаком „За 
конкурсну комисију”. Рок за подношење прија-
ва: 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидат ће бити писменим путем обавештен 
о исходу конкурса. Ближа обавештења могу се 
добити на телефон 060/4081-057.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

19000 Зајечар, Доситејева 4

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24. Закона о раду, кан-
дидат треба да испуњава услове у складу са 
члан 139 (наставник разредне наставе и домар/
мајстор за одржавање) и да има одговарајуће 
образовање из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/2016, 11/16, 2/2017, 3/2017, 13/18, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021); а) одговарајуће образовање 
(у складу са чл.140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из ста-
ва 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. б) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна српски 
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: краћу биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; доказ о неосуђиваности за наведена 
кривична дела надлежне полицијске управе. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет странице Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају школи. Лекарско уверење којим се 
потврђује да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Школа није у обавези да враћа конкурсну 
документацију. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
са потребном документацијом и одштампаним 
пријавним формуларом могу се предати непо-
сердно у школи или послати на адресу: ОШ 

„Десанка Макисмовић” у Зајечару, Доситеје-
ва бр. 4 19000 Зајечар. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Информације о конкурсу могу се добити непо-
средно у школи или на телефон 019 421-847.

Домар / мајстор за одржавање
са 50% норме, на одређено време,  
ради замене одсутног запосленог  

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24. Закона о раду, кан-
дидат треба да испуњава услове у складу са 
члан 139 и да има одговарајуће образовање 
из члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/2016, 
11/16, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021). Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
доказ о неосуђиваности за наведена кривична 
дела надлежне полицијске управе. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет странице Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају школи. 
Лекарско уверење којим се потврђује да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Школа није 
у обавези да враћа конкурсну документацију. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потреб-
ном документацијом и одштампаним пријав-
ним формуларом могу се предати непосердно 
у школи или послати на адресу: ОШ „Десанка 
Макисмовић” у Зајечару, Доситејева бр. 4 19000 
Зајечар. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Информације о 
конкурсу могу се добити непосредно у школи 
или на телефон 019/421-847.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник практичне наставе у 
подручју рада саобраћај

Наставник предметне наставе 
машинске групе предмета

са 80% радног времена

Наставник предметне наставе 
електрогрупе предмета

Наставник предметне наставе  
у подручју рада саобраћај

на одређено време, до повратка 
запосленог са боловања преко 60 дана

Наставник преметне наставе  
– веб програмирање

на одређено време ради  
замене директора за мандатни период 

од 4 године

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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дана од 8 дана објављивања конкурса. Кон-
курс се објављује у дневном листу „Послови” 
при Националној служби запошљавања у Заје-
чару. Конкурс спроводи комисија именована 
од стране директора Школе. Поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, и 13/17) кандидати 
пријављени за наставникапредметне и прак-
тичне наставе треба да испуњавају услове 
прописане члановима 139, 140 и 141 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/12019, и 6/2020 – даље: Закон,) 
и важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада саобраћај („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, број 4/22) и важећим 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада електротехника („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, број 4/22) Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада машинство 
и обрада метала („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, број 4/22) Сви кандидати тре-
ба да испуњавају услове из члана 139, 140 и 
155 Закона и то: да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није утврђено дискриминаторно 
понашање, у смислу члана 139 став 1 тачка 
3 Закона; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови за пријем 
у радни однос доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. 
Кандидати за наставника подносе пријаву на 
конкурс у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса уз који се доставља потребна 
документација, односно докази о испуњености 
услова за избор кандидата, и то: доказ о сте-
ченом одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе); извод из матичне књи-
ге рођених, доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (потврда, уверење или други 
документ издат од стране МУП-а РС); доказ да 
кандидат има држављанство Републике Србије 
(уверење); доказ о познавању српског језика, 
као језика на коме се остварује образовно-вас-
питни 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 про-
граму одговарајуће високошколске установе) 
краћу биографију-ЦВ. Фотокопије документа 
која се подносе морају биту оверене од стране 
надлежног органа. Право учешћа на конкурс 
имају кандидати који испуњавају услове из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020 и 129/21) а 
наведену потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, у затво-
реној коверти достављају школи на наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс” или опредају 

директно школи, сваког радног дана од 11 до 
13 часова. Да би се пријава сматрала потпу-
ном, кандидат је дужан да уз пријаву достави 
сва наведена документа, осим лекарског уве-
рења, које прилаже само кандидат који буде 
изабран и доставља школи у року од седам 
дана од дана пријема обавештења о избору, а 
у супротном школа ће изабрати кандидата који 
је следећи на листи. У поступку одлучивања о 
избору наставника комисија упућује кандида-
те на претходну психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Пријава се може 
поднети у просторијама школе или предати 
препорученом поштом на адресу: Техничка 
школа у Зајечару, ул. Књегиње Љубице бр. 3-5, 
19000 Зајечар, са назнаком „за конкурсну коми-
сију”. Информације о конкурсу могу се доби-
ти телефоном на број 019/422-876. Кандидат 
ће писменим путем бити обавештен о исходу 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа кандида-
тима. Слањем документације на конкурс кан-
дидат који конкурише сагласан је са обрадом 
података о личности коју Школа спроводи у 
складу са законом.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА”
19000 Зајечар, Ђердапска бб.

Оглас објављен дана 23.11.2022. године, у 
публикацији „Послови” у броју 1015, поништа-
ва се у целости и то за пријем у радни однос 
једног извршиоца за радно место чистачица са 
пуним радним временом на одређено време до 
повратка одсутне запослене на рад.
Оглас објављен дана 23.11.2022. године, у пуб-
ликацији „Послови” у броју 1015, поништава се 
у целости и то за пријем у радни однос једног 
извршиоца за радно место наставник предмет-
не наставе – географије са непуним радним 
временом 65% на одређено време до повратка 
одсутног запосленог на рад.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

23210 Житиште, Трг ослобођења 2

Наставник српског језика и 
књижевности

са 66,67% радног времена,  
за рад у матичној школи у Житишту

Домар / мајстор одржавања
за рад у издвојеном одељењу у Торку

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, и то ако: 1. има 
одговарајуће образовање; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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-вас-
питни рад. Кандидати за наставника музич-
ке културе треба да имају одговарајуће висо-
ко образовање прописано чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
као и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 
6/22, 10/22, 15/22) за наведене послове. Канди-
дати за домара/мајстора одржавања треба да 
имају стечен трећи или четврти степен стручне 
спреме столарске, машинске, електротехнич-
ке или браварске струке. Доказ о испуњавању 
услова: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Кандидати уз одштампан попуњени пријавни 
формулар треба да доставе: а)оверену фотоко-
пију дипломе, односно сведочанства о стеченом 
одговарајућем образовању; б)уверење да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; в) уверење о држављан-
ству Републике Србије; г) извод из матичне 
књиге рођених; д)доказ о знању српског језика 
(доставља кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику), ђ) радну 
биографију. Сви документи се прилажу у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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децом и ученицима. Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Пријава на кон-
курс са комплетном документацијом доставља 
се лично или поштом на адресу Основна шко-
ла „Свети Сава” Житиште, Трг ослобођења 2, 
23210 Житиште, са назнаком „За конкурс”. Рок 
за пријављивање на конкурс је 10 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне, недопуштене и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
жа обавештења могу се добити на телефон бр. 
023/3821-115.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”
23242 Банатски Деспотовац

Трг Душана Ћубића 12

Секретар
50% радног времена

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања из области правних наука у складу са 
чланом 140 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: високо обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. 
Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 140 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, треба да испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139 став 
1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, односно да: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Начин пријављивања 
кандидата на конкурс: кандидат уз попуњен 
пријавни формулар који преузима са званич-
не интернет странице Министарства, просве-
те, науке и технолошког развоја, доставља 
још и: кратку биографију; оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова као доказ да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (не старије од 6 месеци); уколико 

кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ о поло-
женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) – подноси само изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Сви докази 
морају бити достављени у оригиналу или у ове-
реној фотокопији. Рок за подношење пријава 
са потребним доказима о испуњавању услова 
конкурса је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” и на огласној табли Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће бити 
разматране. Пријавни формулар са документа-
цијом доставити путем поште на адресу: ОШ 
„Петар Кочић” Банатски Деспотовац, улица Трг 
Душана Ћубића број 12, 23242 Банатски Деспо-
товац, са назнаком: „За конкурс – радно место 
секретар школе”. Ближе информације о конкур-
су могу се добити путем телефона: 023/3879-
002 или мејла: skola@osbdespotovac.edu.rs.

ОШ „1. ОКТОБАР” БОТОШ
23243 Ботош, Тозе Марковића 77

тел. 023/877-215

Домар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег обра-
зовања и то: средње образовање III или IV 
степен стручне спреме електро, машинске 
или пољопривредне струке и да је стручно је 
оспособљен за вршење послова руковања пар-
ним котловима. Кандидат поред општих усло-
ва прописаних Правилником о организацији и 
систематизацији радних места ОШ „1. октобар” 
Ботош, треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 став 1 тачке. 1, 2, 3, 4 и 
5 Закона о основама система образовања и вас-
питања, односно да: 1) има одговарајуће обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; Начин пријављивања кандидата на кон-
курс: Кандидат уз попуњен пријавни формулар 
који преузима са званичне интернет странице 
Министарства, просвете, науке и технолошког 
развоја, доставља још и: кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење 
из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова као 
доказ да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-

сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од 6 месеци); уколико кандидат није сте-
као образовање на српском језику, у обавези је 
да достави доказ о положеном испиту из српс-
ког језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) – подноси само 
изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Сви докази морају бити достављени 
у оригиналу или у овереној фотокопији. Рок 
за подношење пријава са потребним докази-
ма о испуњавању услова конкурса је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви” и на огласној табли Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговреме-
но достављене пријаве неће бити разматране. 
Пријавни формулар са документацијом доста-
вити путем поште на адресу: ОШ „1. октобар” 
Ботош, улица Тозе Марковића број 77, 23243 
Ботош, са назнаком „За конкурс – радно место 
домар”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити путем телефона: 023/877-215 или мејла 
osbotos@osbotos.edu.rs

ОШ „1. ОКТОБАР” БОТОШ
23243 Ботош, Тозе Марковића 77

тел. 023/877-215

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образо-
вања из области правних наука у складу са чла-
ном 140 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и то: Високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије); на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. – Кандидат 
поред општих услова прописаних чланом 140 
став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 
4 и 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно да: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Начин пријављивања кандидата на кон-
курс: Кандидат уз попуњен пријавни формулар 
који преузима са званичне интернет странице 
Министарства, просвете, науке и технолошког 
развоја, доставља још и: кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење из каз-
нене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова као доказ 
да лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
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безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци); уколико кандидат није стекао образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави 
доказ о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) – подноси само изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Сви 
докази морају бити достављени у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” и на огласној табли 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве неће 
бити разматране. Пријавни формулар са доку-
ментацијом доставити путем поште на адресу: 
ОШ „1. октобар” Ботош, улица Тозе Марковића 
број 77, 23243 Ботош, са назнаком „За конкурс – 
радно место секретар школе”. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити путем телефона: 
023/877-215 или мејла osbotos@osbotos.edu.rs

ОШ „МЛАДОСТ”
23262 Томашевац

Трг слободе 8

Наставник математике
са 88,89% норме

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних Зако-
ном о раду, мора испуњавати и посебне услове 
прописане чл. 139 и 140 ст. 1. и ст. 2. Зако-
на и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022 и 5/2022 – даље: Правилник), и то:  

1. одговарајуће високо образовање у смислу чл. 
140 Закона, за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника и Правилника, тачније кандидат 
мора имати једно од следећих звања: 1. профе-
сор математике, 2. дипломирани математичар, 
3. дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене, 4. дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, 5. дипломира-
ни математичар – информатичар, 6. професор 
математике и рачунарства, 7.дипломирани 
математичар за математику економије, 8. про-
фесор информатике – математике, 9. дипло-
мирани математичар – астроном, 10. дипломи-
рани математичар – примењена математика, 
11. дипломирани математичар – математика 
финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије), 12. дипломирани информатичар, 
13. мастер математичар, 14. мастер професор 
математике, 15. мастер професор математике 
и физике, 16. мастер професор математике и 
информатике, 17. мастер професор физике и 
математике, 18. мастер професор информатике 
и математике, 19. дипломирани професор мате-
матике – мастер, 20. дипломирани математичар 
– мастер, 21. дипломирани инжењер математи-
ке – мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), 22. дипломирани математичар – 
професор математике, 23. дипломирани мате-
матичар – теоријска математика, 24. дипло-
мирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), 25. професор 
хемије – математике, 26. професор географије 
– математике, 27. професор физике – матема-
тике, 28. професор биологије – математике,  
29. професор математике – теоријско усмерење, 
30. професор математике – теоријски смер,  
31. дипломирани математичар и информатичар; 
32. дипломирани математичар – механичар;  
33. мастер професор предметне наставе;  
34. мастер математичар – професор математи-
ке. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани мастер, треба да имају 
завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физи-
ке, односно математике и информатике. Одго-
варајуће образовање је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, 

у складу са европским системом преноса бодо-
ва. Сматра се да наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина.

ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; држављанство Републике Србије; 
знање српског језика и језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за лице није, у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. За наведено радно место кандида-
ти су дужни да попуне пријавни формулар (са 
назнаком радног места на које се конкурише) 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете (http://www.mpn.gov.rs) и одштампан 
доставе школи. Кандидат треба да приложи 
оригинале или оверене копије (не старије од 
шест месеци у односу на дан пријаве) следећих 
докумената: диплома о стеченој стручној спре-
ми; уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених; уверење из казнене евиден-
ције; кратку биографију. Доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима у Националну служ-
бу за запошљавање. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве достављати лично или путем поште на 
адресу: ОШ „Младост” Томашевац, Трг слободе 
бр. 8, 23262 Томашевац са назнаком „Пријава 
на конкурс”.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих



ННа 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�осо-
ба�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�пра-
во�на�рад,�а�води�се�на�евиденцији�незапослених�и�активно�тражи�
запослење.

Запосленим који тражи промену запослења�сматра�се�осо-
ба�која�је�у�радном�односу�или�је�на�други�начин�остварила�право�
на�рад,�али�активно�тражи�промену�запослења�и�води�се�на�евиден-
цији�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�орга-
на,�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�инвали-
дитетом�(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 документа-
цију 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�запошља-

вање�обавља�се�лично,�у�организационим�јединицама�Националне�
службе,�према�месту�пребивалишта,�односно�месту�рада�или�прес-
танка�радног�односа,�ако�у�том�месту�имате�боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш�циљ�је�да�вам�пружимо�подршку�у�тражењу�посла�и�по-
већамо�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�самоза-
пошљавања
•�Професионална�рехабилитација�и�програми�запошљавања�осо-
ба�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,� савето-
вање�и�посредовање�у�запошљавању.

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

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



www.nsz.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА�НСЗ

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

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 021/488-5523

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-747

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. 021/488-5901, 021/488-5902

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090
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