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Администрација и управа

Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА 

И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправ-
ка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) 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 67/2021), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Мини- 
старство за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања – Инспекторат за рад, Београд, Немањина 
22-26. 

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место начелник Одељења, 
звање самостални саветник

Одeљење инспекције рада Сремска 
Митровица, Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Руководи и координира радом Одељења; 
спроводи инспекцијски надзор и превентивно дело-
вање; поступа по представкама и извештава подносио-
це о предузетим радњама и мерама и даје обавештења 
странкама; подноси пријаве надлежним органима у 
складу са својим овлашћењима и закључује споразуме 
о признавању прекршаја; води евиденције о изврше-
ним инспекцијским надзорима; пружа стучну и савето-
давну помоћ надзираном субјекту у сложенијим ства-
рима; учествује у изради предлога контролних листи, 
плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду, прати примену прописа и стање из делокру-
га рада инспекције, израђује анализе и извештаје и 
учествује у припреми предлога иницијатива за измене 
и доношење нових прописа и обавља друге послове по 
налогу директора Инспектората.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолош-
ких наука, природно-математичких наука или меди-
цинских наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; положем испит за 
инспекторе; радно искуство у струци од најмање пет 
година; најмање пет година радног искуства на посло-
вима инспекцијског надзора; потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Место рада: Сремска Митровица.

2. Радно место инспектор рада I,  
звање самостални саветник

I Одeљење инспекције рада у Граду Београду, 
Инспекторат за рад

2 извршиоца

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и превен-
тивно деловање; поступа по представкама и извешта-
ва подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје 
обавештења странкама; подноси пријаве надлежним 
органима у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима; пружа стучну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим 
стварима; учествује у изради предлога контролних лис-
ти, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду, прати примену прописа и стање из делокру-
га рада инспекције, израђује анализе и извештаје и 
учествује у припреми предлога иницијатива за измене 
и доношење нових прописа и обавља друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 

друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолош-
ких наука, природно-математичких наука или медицин-
ских наука на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету;поло-
жен државни стручни испит; положем испит за инспек-
торе; радно искуство у струци од најмање пет година; 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

3. Радно место инспектор рада I,  
звање самостални саветник

II Одeљење инспекције рада у Граду 
Београду, Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и превен-
тивно деловање; поступа по представкама и извешта-
ва подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје 
обавештења странкама; подноси пријаве надлежним 
органима у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима; пружа стучну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим 
стварима; учествује у изради предлога контролних лис-
ти, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду, прати примену прописа и стање из делокру-
га рада инспекције, израђује анализе и извештаје и 
учествује у припреми предлога иницијатива за измене 
и доношење нових прописа и обавља друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолош-
ких наука, природно-математичких наука или медицин-
ских наука на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; положем испит за инспек-
торе; радно искуство у струци од најмање пет година; 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

4. Радно место инспектор рада I,  
звање самостални саветник

Одељење инспекције рада Панчево, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и превен-
тивно деловање; поступа по представкама и извешта-
ва подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје 
обавештења странкама; подноси пријаве надлежним 
органима у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима; пружа стучну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим 
стварима; учествује у изради предлога контролних лис-
ти, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду, прати примену прописа и стање из делокру-
га рада инспекције, израђује анализе и извештаје и 
учествује у припреми предлога иницијатива за измене 
и доношење нових прописа и обавља друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолош-
ких наука, природно-математичких наука или медицин-
ских наука на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; положем испит за инспек-
торе; радно искуство у струци од најмање пет година; 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Панчево.

5. Радно место инспектор рада I,  
звање самостални саветник
Одсек инспекције рада Зајечар,  

Инспекторат за рад
1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и превен-
тивно деловање; поступа по представкама и извешта-
ва подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје 
обавештења странкама; подноси пријаве надлежним 
органима у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима; пружа стучну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим 
стварима; учествује у изради предлога контролних лис-
ти, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду, прати примену прописа и стање из делокру-
га рада инспекције, израђује анализе и извештаје и 
учествује у припреми предлога иницијатива за измене 
и доношење нових прописа и обавља друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолош-
ких наука, природно-математичких наука или медицин-
ских наука на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету;поло-
жен државни стручни испит; положем испит за инспек-
торе; радно искуство у струци од најмање пет година; 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Зајечар.

6. Радно место инспектор рада,  
звање саветник

I Одeљење инспекције рада у Граду Београду, 
Инспекторат за рад

2 извршиоца

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и превен-
тивно деловање; поступа по представкама и извешта-
ва подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје 
обавештења странкама; подноси пријаве надлежним 
органима у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима; пружа стучну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати приме-
ну прописа из делокруга рада инспекције и учествује 
у изради анализа и извештаја и обавља друге послове 
по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолош-
ких наука, природно-математичких наука или меди-
цинских наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факулте-
ту; положен државни стручни испит; положем испит 
за инспекторе; радно искуство у струци од најмање 
три године; потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд.

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

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза 
у којима се проверавају опште функционалне, посеб-
не функционалне и понашајне компетенције и фазе у 
којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво 
се проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку проверавају се: 

Опште функционалне компетенције, и то:
– организација и рад државних органа РС – провера-
ваће се путем теста (писмено), 
– дигитална писменост – провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару), 
– пословна комуникација – провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост”, ако поседујете 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања компе-
тенције – дигитална писменост, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у 
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делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлу-
ку да ли може или не може да прихвати доказ који сте 
приложили уместо тестовне провере. 

V Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кандидати-
ма који су испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1: 
Посебна функционална компетенција за радно место 
– послови руковођења (основе управљања људским 
ресурсима, организационо понашање) – провераваће 
се усмено путем симулације
Посебна функционална компетенција за област рада 
– инспекцијски послови (општи управни поступак и 
управни спорови, поступак инспекцијског надзора и 
основи методологије анализе ризика) – провераваће 
се усмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област рада – 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација, израда секторских анализа) – провера-
ваће се усмено путем симулације
Посебна функционална компетенција за радно место – 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о раду и Закон о безбедности и здрављу на раду) – 
провераваће се усмено путем симулације.

За радна место под редним бројевима 2, 3, 4, 5 
и 6: 
Посебна функционална компетенција за област рада 
– инспекцијски послови (општи управни поступак и 
управни спорови, поступак инспекцијског надзора и 
основи методологије анализе ризика) – провераваће 
се усмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област рада – 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) – провераваће се усмено путем симу-
лације
Посебна функционална компетенција за радно место – 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о раду и Закон о безбедности и здрављу на раду) – 
провераваће се усмено путем симулације.

VI Провера понашајних компетенција:

За радно место под редним бројем 1: 
Понашајне компетенције (управљање информација-
ма, управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и одр-
жавање професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет, управљање људским ресурсима) 
– провераваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

За извршилачка радна места под редним бројe-
вима 2-6: 
Понашајне компетенције (управљање информација-
ма, управљање задацима и остваривање резулта-
та, оријентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, пос-
већеност и интегритет) – провераваће се путем пси-
хометријских тестова и интервјуа базираном на ком-
петенцијама.

VII Интервју са комисијом за извршилачка рад- 
на места под редним бројeвима 1-6: Процена 
мотивације за рад на радном месту и прихватање вред-
ности државних органа – провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усмено).

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

VIII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за конкурс: Министарство за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања, Немањина 
22-26, 11000 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачких радних места”.

IX Лице које је задужено за давање обавеште- 
ња: Љиљана Ђурђевић, тел. 011/3613-490, Минис-
тарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, од 10.00 до 13.00 часова.

X Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци.

XI Датум оглашавања: 18. јануар 2023. године.

XII Рок за подношење пријава на јавни конкурс 
рок за подношење пријава је осам дана и почиње да 
тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање (почиње да тече од 19. јануара 2023. 
године и истиче 26. јануара 2023. године).

XIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима и Минис-
тарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања или у штампаној верзији на писарници Минис-
тарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Београд, Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се 
у образац пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у прија-
ви назначио за доставу обавештења.

Напомена: Пример правилно попуњеног обрасца 
пријаве се може погледати на блогу Службе за упра-
вљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-
kandidate) у одељку, Образац пријаве.

XIV Докази које прилажу кандидати који су успе- 
шно прошли фазе изборног поступка пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту, подносе доказ 
о положеном правосудном испиту); оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврда, решење и други акти из којих се види на 
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство). 
Државни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс, 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 фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.
 
XV Рок за подношење доказа: кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да 
у року од (5) пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министар-
ства. 
Кандидати који конкуришу на више радних места, која 
се разликују у погледу тражених доказа о дужини рад-
ног искуства у струци (потврда, решење и други акти 
из којих се види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно искуство), 
дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној 
фотокопији, према услову о дужини радног искуства у 
струци из радних места на која конкуришу. 

* За радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5 и 6: 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
испиту за инспектора.

Чланом 47. став 3. Закона о инспекцијском надзору 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 – др. закон 
и 95/18) прописано је да лице на пробном раду које 
је радни однос засновало на радном месту инспектора 
на неодређено време и лице које је засновало радни 
однос на радном месту инспектора на неодређено вре-
ме, а нема положен испит за инспектора, полаже испит 
за инспектора у року од шест месеци од дана засни-
вања радног односа. Ставом 6. истог члана Закона про-
писано је да изузетно, испит за инспектора није дужан 
да полаже инспектор који је на дан ступања на снагу 
овог закона имао најмање седам година радног иску-
ства на пословима инспекцијског надзора и испуњава 
услове за обављање послова инспекцијског надзора 
(за радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5 и 6).

Напомена: Више о радном искуству и потврди од 
послодавца коју је потребно поднети у оквиру конкур-
сне документације за рад у органима државе управе 
погледајте Мапу изборног поступка на нашем Кутку 
на адреси https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate у 
одељку Предаја докумената.

XVI Трајање радног односа: За наведена радна мес-
та радни однос заснива се на неодређено време. Кан-
дидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду у трајању од шест 
месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе у року од шест месеци од дана заснивања рад-
ног односа.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, 
прописано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима доступна сва 
радна места и да се избор кандидата врши на осно-
ву провере компетенција. Положен државни стручни 
испит није услов, нити предност за заснивање радног 
односа.

XVII Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учесници-
ма конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 01.02.2023. годи-
не, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
телеграмом на адресе које су навели у својим прија-
вама.
Провера општих функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати „Србија” Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Про-
вера посебних функционалних компетенција и интер-
вју са Конкурсном комисијом ће се обавити у Палати 
„Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 
2 (источно крило), или Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања. Учесници конкурса 
који су успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на контак-
те (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу 
у својим обрасцима пријаве или путем телеграма на 
адресу коју су навели у обрасцу пријаве.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним 
органима / уверење о положеном правосудном испи-
ту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано 
је, између осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат 
у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови подаци из службе-
них евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији ове-
реној код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама, као 
поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао министар за рад, запошљавања, борачка и 
социјална питања.
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Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 
(www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања: на 
интернет презентацији Службе за управљање кадрови-
ма: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.
На интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис 
послова оглашеног радног места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у 
овом огласу који су употребљени у мушком граматич-
ком роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола.
Образац пријаве на конкурс, за наведена радна места, 
може се преузети на званичној интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима и Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у 
штампаној верзији на писарници Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, 
Немањина 22-26.

БЕОГРА Д

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
Београд, Ресавска 42

На основу члана 61 ст. 1 и 3 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – 
исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), 
члана 9 став 3 Уредбе о интерном и јавном конкур-
су за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и члана 5. 
Правилника о попуњавању извршилачких радних мес-
та и положаја у Административној канцеларији Висо-
ког савета судства („Службени гласник РС”, бр. 78/19 и 
130/21), Високи савет судства оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Висо-
ки савет судства, Београд, Ресавска 42.

II Радно место које се попуњава: 

1. Радно место за статусна питања  
судија и судија поротника, разврстано  

у звање виши саветник
Одсек за статусна питања судија и судија 

поротника, Сектор за статусна питања судија 
и судија поротника

1 извршилац

Опис послова: Израђује нацрте одлука у вези са ста-
тусним питањима судија и судија поротника; учествује 
у изради нацрта одлуке којима се утврђује број судија 
и судија поротника; прати ажурност уноса податка у 
личне листове судија и судија поротника из делокру-
га свог рада; прати прописе из области од значаја за 
успешно обављање послова; учествује у припреми 
извештаја, анализа и информација из делокруга рада 
Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсе-
ка и помоћника секретара.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
седам година радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.

III Место рада за сва радна места: Београд, Ресав-
ска 42.

IV Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Изборни поступак се спроводи из више 
обавезних фаза и то следећим редоследом: провера 
општих функционалних компетенција, провера посеб-
них функционалних компетенција, провера понашајних 
компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредно-
вање кандидата и само кандидат који испуни унапред 
одређено мерило за проверу одређених компетенција 
у једној фази изборног поступка може да учествује у 
провери следеће компетенције у истој или наредној 
фази изборног поступка.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво 
се проверавају опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција 
за извршилачко радно место:
1. организација и рад државних органа РС – провера 
ће се вршити путем теста (писано),
2. дигитална писменост – провера ће се вршити реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару),
3. пословна комуникација – провера ће се вршити 
путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост” (поседовању 
знања и вештина у основама коришћења рачунара, 
основама коришћења интернета, обради текста и 
табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседу-
је важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наведених 
области, на траженом нивоу и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална 
писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уред-
но и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 
достави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако увидом у 
достављени доказ не може потпуно да оцени поседо-
вање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на интернет презентацији Високог савета суд-
ства www.vss.sud.rs (у делу: Огласи Савета).

Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кандидати-
ма који су испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:
1. Посебне функционалне компетенције у одређеној 
области рада стручно-оперативни послови (технике 
израда општих, појединачних и других правних и оста-
лих аката).
2. Посебне функционалне компетенције у одређеној 
области рада управно-правни послови (општи управни 
поступак) – провера ће се вршити путем симулације 
(писано).
3. Посебне функционалне компетенције за одређено 
радно место – планска документа, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о Висо-
ком савету судства, Пословник о раду Високог савета 
судства, Правилник о критеријумима и мерилима за 
оцену стручности, оспособљености и достојности за 
избор судије на сталној судијској функцији у други или 
виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата 
за председника суда, Правилник о програму и начину 
полагања испита на коме се оцењује стручност и оспо-
собљеност кандидата за судију који се први пут бира) 
– провера ће се вршити путем симулације (писано).
4. Посебне функционалне компетенције за одређено 
радно место познавање прописа из делокруга радног 
места (Закон о судијама, Закон о општем управном 
поступку) – провера ће се вршити путем симулације 
(писано).

Информације о материјалима за припрему кандидата 
за проверу посебних функционалних компетенција 
могу се наћи на интернет презентацији Високог савета 
судства, www.vss.sud.rs (у делу: Огласи Савета).

Провера понашајних компетенција: Понашајне 
компетенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и интегри-
тет) – провераваће се путем интервјуа базираног на 
компетенцијама или упитника.

Интервју са Конкурсном комисијом и вредно-
вање кандидата за сва извршилачка радна мес-
та: Процена мотивације за рад на радном месту и при-
хватање вредности државних органа – провераваће се 
путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

V Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве за јавни конкурс: Пријаве на jaвни кон-
курс шаљу се поштом на адресу Високи савет судства, 
Ресавска 42, 11000 Београд, или се подносе непосред-
но на писарници Високог савета судства, Ресавска 42, 
са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање изврши-
лачког радног места”.

VI Лица која су задужена за обавештење о јав-
ном конкурсу: Антонела Самоход Пољичак, контакт 
телефон: 011/3027-423 и Марија Радошевић, контакт 
телефон: 011/3027-415. 

VII Датум оглашавања: 18. јануар 2023. године.

VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања јавног конкурса у перио-
дичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање – публикација „Послови”. Последњи дан рока 
за подношење пријава је 26. јануар 2023. године.

IX Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет страници Високог 
савета судства, www.vss.sud.rs (у делу: Огласи Савета) а 
одштампани образац пријаве може се преузети на писар-
ници Високог савета судства, Београд, Ресавска 42. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се 
у образац пријаве након што Конкурсна комисија сас-
тави списак кандидата међу којима се спроводи избор-
ни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о 
додељеној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначио за доставу обавештења.

X Општи услови за запослење: да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да је кандидат пуно-
летан; да кандидату 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.

XI Докази које прилажу кандидати који су успе- 
шно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним 
органима; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврда, решење и дру-
ги акти из којих се види на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је стечено рад-
но искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс, 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 фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и 
писму које је у службеној употреби државних органа 
Републике Србије, тако да се уз исправу састављену 
на страном језику, прилаже прописани оверен превод 
на српски језик.

Напомена: Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутен-
тично тумачење) прописано је, између осталог, да 
су органи у обавези да по службеној дужности, када 
је то непходно за одлучивање у складу са законским 
роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују 
и прибављају личне податке о чињеницима садржаним 
у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито 
изјави да ће податке прибавити сама.

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

Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу 
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција.
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XII Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да 
у року од (5) пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Високог 
савета судства.

XIII Врста радног односа: Радни однос заснива се 
на неодређено време. Кандидати који први пут засни-
вају радни однос у државном органу, подлежу проб-
ном раду од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита за рад у државним органима 
примају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. 
Чланом 9 Закона о државним службеницима, пропи-
сано је да су кандидатима при запошљавању у држав-
ни орган, под једнаким условима доступна сва радна 
места и да се избор кандидата врши на основу прове-
ре компетенција. Кандидати са положеним државним 
стручним испитом немају предност у изборном поступ-
ку у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита. 

XIV Датум и место провере компетенција канди-
дата у изборном поступку: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне 
и који испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, биће спроведен изборни поступак 
о чему ће кандидати бити обавештени на начин који су 
навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и посеб-
них функционалних компетенција, као и интервју са 
Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама 
Високог савета судства, Ресавска 42, а о месту провере 
понашајних компетенција кандидати ће бити благовре-
мено обавештени. 
Кандидати који су успешно прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту и вре-
мену спровођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона или е-mail адресе) које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни 
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
председник Високог савета судства.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подно-
се доказ о положеном правосудном испиту.

Овај конкурс се оглашава на огласној табли и интер-
нет презентацији Високог савета судства (www.vss.sud.
rs), на порталу е-управе и на интернет презентацији и 
у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
11000 Београд, Немањина 22-26

тел. 011/3622-345

Домар
привремено повремени послови

Возач – курир
привремено повремени послови

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме; за рад-
но место возач – курир возачка дозвола Б категорије. 
Заинтересовани кандидати да пошаљу CV на e-mail: 
zorana.colakovic@mpravde.gov.rs или да се јаве на наве-
дени број телефона. На разговор ће бити позвани само 
кандидати који уђу у ужи избор.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
11000 Београд, Немањина 22-26

тел. 011/3622-345

Системски администратор
на одређено време

Опис посла: учествује у планирању, развоју, импле-
ментацији и одржавању пословног, апликативног соф-
твера који се користе за потребе рада у Министарству 
правде, укључујући базе података, њихову структуру и 
начине заштите, учествује у пројектима везаним за рад 
информационих, комуникационих и других комуника-
ционих система за потребе органа, врши инсталацију, 
конфигурацију сервера, подешава и администрира сис-
темски софтвер у министарству, врши инсталацију и 
тестирање софтверских апликација, администрира и 
прати рад рачунарске мреже, пружа подршку корисни-
ка у раду на овим пословним апликацијама, одржава 
садржај веб презентацију и дизајн пословног материја-
ла министарства, учествује у изради техничке докумен-
тације, стандарда и процедура за набавку опреме из 
делокруга свог рада, учествује у планирању и изра-
ди спецификације за набавку опреме и софтвера за 
рад министарства, стара се о back-up података, прати 
вирусне програме на Интернету и примењује анти-ви-
русну заштиту, води евиденцију информатичког ресур-
са министарства, пружа подршку у спровођењу анали-
тичко-статистичких послова. Обавља и друге послове 
по налогу непосредног руководиоца и припрема све 
потребне извештаје. 

УСЛОВИ: Завршена средња школа – природно-ма-
тематички смер или техничкотехнолошки смер; нај-
мање две године радног искуства у струци; познавање 
оперативних система, мреже и хардвера; познавање 
енглеског језика; поседовање сертификата: ИСО/ИЕЦ 
27001, ИСО 21500, MS Offce. Заинтересовани кандида-
ти да пошаљу CV на e-mail: zorana.colakovic@mpravde.
gov.rs. Оглас је отворен до попуне.

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ
34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 102

тел. 034/617-0638

Судијски помоћник – виши судијски 
сарадник у звању самосталног саветника
Опис послова: помаже судији у раду и реферисању, 
проучава правна питања у вези са радом судија у поје-
диним предметима, израђује нацрте судских одлука и 
припрема правне ставове за публиковање, узима на 
записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изја-
ве странака, врши самостално или под надзором и 
по упутствима судије друге стручне послове и друге 
послове по налогу председника суда.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен правосудни испит и најмање две године радног 
искуства у струци након положеног правосудног испита 
и потребне компетенције за ово радно место.

Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза 
у којима се проверавају: опште функционалне компе-
тенције, посебне функционалне компетенције, пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.

Провера општих функционалних компетенција: 
Организација и рад државних органа Републике Србије 
(провера ће се вршити писаним путем – тест). Тест ће 
саставити Комисија методом случајног избора из базе 
питања (у којој су обележени и тачни одговори), која 
је објављена на интернет презентацији Основног суда 
у Аранђеловцу. 
Пословна комуникација (провера ће се вршити писме-
ном симулацијом). Тест ће саставити Комисија методом 
случајног избора из базе питања. Кандидати ће реша-
вати тест из постављених задатака који ће бити слични 
задацима објављеним на интернет презентацији Осно-
вног суда у Аранђеловцу. 

Дигитална писменост (провера ће се вршити реша-
вањем задатака практичним радом на рачунару). Тест 
ће саставити Комисија методом случајног избора из 
базе задатака. Кандидати ће решавати задатке који ће 
бити слични задацима објављеним на интернет презен-
тацији Основног суда у Аранђеловцу.

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост”, ако канди-
дат поседује важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из 
наведених области на траженом нивоу и жели да на 
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције 
„дигитална писменост”, неопходно је да уз образац 
пријаве (уредно и у потпуности попуњен у делу рад на 
рачунару*), достави и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији. Конкурсна комисија ће на основу 
приложеног доказа донети одлуку да ли може или не 
може да прихвати доказ који је приложен уместо тес-
товне провере, односно Комисија може одлучити да се 
кандидату ипак изврши провера наведене компетен-
ције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције на нивоу који 
је неопходан за обављање послова на радном месту. 
Провера сваке од општих функционалних компетенција 
не може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су 
освојили један бод у провери одређене компетенције, 
искључују се из даљег изборног поступка. 

Провера посебних функционалних компетен-
ција: Међу кандидатима врши се провера посебних 
функционалних компетенција и то за радно место 
судијски помоћник – виши судијски сарадник у звању 
самостални саветник: поседовање знања и вештина за 
израду нацрта судских одлука и других аката; позна-
вање материјалних и процесних прописа релевантних 
за надлежност суда; презентерске вештине, вешти-
не управљања поступком и вештине извештавања у 
предметима; провера посебних функционалних ком-
петенција вршиће се у две фазе: путем писане про-
вере – тест и путем писане симулације. Писани тест 
се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. 
Кандидати одговарају на питања заокруживањем јед-
ног од понуђених одговора из базе питања објављене 
на интернет презентацији Основног суда у Аранђело-
вцу. Кандидат може на свако питање дати, односно 
заокружити само један одговор. Свако брисање или 
исправка датог одговора сматра се као нетачан одго-
вор. Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним 
средствима, комисија ће удаљити кандидата са тес-
та. У том случају сматра се да кандидат није положио 
тест. Време за израду теста је 1 (један) сат. Писана 
симулација се састоји у предлогу решења одређе-
ног задатка који је типичан за обављање послова на 
радном месту судијски помоћник. Време за припрему 
задатка не може бити дужи од два сата. Мерила која 
ће бити коришћена за вредновање функционалне ком-
петенције путем разговора са кандидатима су следећа: 
стручна заснованост, аналитичност, систематичност, 
прецизност и тачност у навођењу података и јасноћа у 
изношењу личног става и мишљења. 

Провера понашајних компетенција: Провера 
понашајних компетенција и то: управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање резулта-
та, оријентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа и савесност, пос-
већеност и интегритет, вршиће се од стране дипломи-
раног психолога путем интервјуа и упитника.

Интервју са комисијом и вредновање кандида-
та: Процена мотивације за рад на радном месту и при-
хватање вредности државних органа – провераваће се 
путем интервјуа са комисијом (усменим путем).

Врста радног односа и место рада: Радни однос 
се заснива на неодређено време у Основном суду у 
Аранђеловцу, Књаза Милоша 102, уз обавезан проб-
ни рад за оне који први пут заснивају радни однос у 
државном органу. Пробни рад траје 6 (шест) месеци.

Општи услови: држављанство Републике Србије, да 
учеснику конкурса није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности из рад-
ног односа; да учесник конкурса није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци. да је ученсник 
конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да 
учесник конкурса има прописану стручну спрему и да 
испуњава услове одређене законом и Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. 

Датум оглашавања и рок за поднишење прија-
ва на конкурс: Датум оглашавања: 18.01.2023. годи-
не. Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Осно-
вног суда у Аранђеловцу, на интернет презентацији 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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Основног суда у Аранђеловцу, на интернет презен-
тацији службе за управљање кадровима, на порталу 
е-управе, на интернет презентацији и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 
Рок за подношења пријава на конкурс је 8 (осам) дана 
и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање – публикација 
„Послови”. Последњи дан рока за подношења пријава 
је 26.01.2023. године. Пријава на конкурс врши се на 
Образцу пријаве који је доступан на интернет презен-
тацији Основног суда у Аранђеловцу. Уредно попуњен, 
одштампан и потписан Образац пријаве подноси се 
непосредно у Основном суду у Аранђеловцу, ул. Књаза 
Милоша бр. 102, први спрат канцеларија бр. 25 или 
путем поште на исту адресу са назнаком: „Пријава на 
јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног 
места”. Прилком 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 којима се спроводи изборни посту-
пак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у прија-
ви назначен за доставу обавештења. 

Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазу провере посебних функционал-
них компетенција, пре интервјуа са конкурсном 
комисијом: биографија са наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству Републике Србије; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; уверење о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним 
органима; исправе којима се доказује радно искуство 
у струци (потврде, решења, уговори и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима и 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 односа издате од 
стране државног органа у коме је учесник јавног кон-
курса био у радном односу; оригинал уверење издато 
од стране надлежног суда да се против кандидата не 
води кривични поступак, не старије од шест месеци; 
оригинал уверење да учесник конкурса није осуђиван 
на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци, издато 
од стране Министарства унутрашњих послова Републи-
ке Србије, не старије од шест месеци; Државни служ-
беник који се пријављује на конкурс, уместо уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге рођених, 
подноси решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење да је 
нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу или 
у фотокопији која је оверена код јавног бележника. 
Као доказ се могу приложити фотокопије документа-
та које су оверене пре 01.03.2017. године, у Основним 
судовима, односно општинским управама. Сви дока-
зи прилажу се на српском језику, односно уколико су 
на страном језику морају бити преведени на српски 
језик и оверени од стране овлашћеног судског тума-
ча. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која 
је стечена у иностранству мора бити нострификована.

Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли фазу провере посебних функционал-
них компетенција, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом, позивају се да у року од 5 (пет) радних дана 
од дана пријема обавештења доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати 
који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове за запос-
лење, писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се предају непосред-
но на напред наведену адресу суда или се достављају 
путем поште са назнаком: „За јавни конкурс”.

Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима кон-
курса чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести у просторијама Основног суда у 
Аранђеловцу, Књаза Милоша 102. Кандидати ће о 
датуму и времену бити обавештени на контакте (броје-
ве телефона или e-mail адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве. Изборни поступак ће започети по 
истеку рока за подношење пријава. Кандидати који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступка оба-
вештавају се о датуму, месту и времену спровођења 

наредне фазе изборног поступка на контакте (броје-
ве телефона или e-mail адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Јелена Догањић Административно технички 
секретар, контакт телефон 034-617-0638 или зграда 
суда, Аранђеловац, Књаза Милоша бр. 102, први спрат 
канцеларија 25.

НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним 
органима / уверење о положеном правосудном испи-
ту, уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак и уверење да кандидат није осуђиван. Зако-
ном о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са 
законом, врши увид у податке о чињеницама нео-
пходним 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 лич-
не податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке при-
бавити сама (члан 103. став 3). Потребно је да кан-
дидат у делу Изјава *, у Обрасцу пријаве, заокружи 
на који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве Комисија 
ће одбацити решењем; Сагласно члану 9. Закона о 
државним службеницима, прописано је да су кандида-
тима при запошљавању у државни орган, под једна-
ким условима доступна сва радна места и да се избор 
кандидата врши на основу провере компетенција. Јав-
ни конкурс спроводи конкурсна Комисија именована 
одлуком председника Основног суда у Аранђеловцу. 
Обавештавају се учесници конкурса да ће се докумен-
тација враћати искључиво на писани захтев учесника. 
Основни суд у Аранђеловцу не врши дискриминацију 
на основу расе, боје коже, пола, вере, национално-
сти и етничког порекла или инвалидитета. Конкурен-
ција 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 женс-
ког пола. Овај оглас објављује се на огласној табли и 
интернет презентацији Основног суда у Аранђеловцу, 
на порталу е-управе, на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима, интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. Образац пријаве на конкурс за сва рад-
на места, може се преузети на званичној интернет пре-
зентацији Основног суда у Аранђеловцу.

КРАЉЕВО

ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА 
ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Војвођанска 3-5

Виши сарадник за одржавање  
путне мреже

Опис послова: сарађује на изради просторних и урба-
нистичких планова, инвестиционо-техничке докумен-
тације, прати и примењује техничка унапређења у 
оквиру своје делатности, прати, примењује и одговара 
за правилну примену законских прописа и стандарда 
из области путне инфраструктуре, сарађује на изради 
конкурсне документације за потребе јавних набавки, 
стара се о одржавању и реконструкцији мостова, врши 
снимање стања на терену, води евиденције о јавним 
(локалним) путевима и о саобраћајно-техничким пода-
цима за те локалне путеве, врши јавна овлашћења која 
се односе на издавање услова и сагласности за рекон-
струкцију прикључака на јавни (локални) пут, услова 
и сагласности за постављање водовода, канализације, 
топловода, железничке пруге и других сличних објека-
та, као и телекомуникационих и електро водова, инста-
лација, постројења и сл. на јавном (локалном) путу и у 
заштитном појасу јавног (локалног) пута, даје саглас-
ности за одржавање спортске или друге манифестације 
на јавном (локалном) путу, издаје посебне дозволе за 
обављање ванредног превоза на јавном (локалном) 
путу, издаје одобрења за постављање рекламних таб-
ли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно 
обавештавање или оглашавање на јавном (локалном) 
путу, односно поред тог пута, обавља све послове за 
хоризонталну и вертикалну саобраћајну саобраћајну 

сигнализацију, издаје одобрења за постављање при-
времене саобраћајне сигнализације од стране других 
јавних предузећа и других привредних субјеката, бла-
говремено и потпуно информише руководиоце о стању 
у извршавању послова и радних задатака из области 
својих радних обавеза, прати, на основу сагледа-
вања стварних потреба, чињеничног стања на терену, 
планске и друге документације даје предлоге из своје 
надлежности за реализацију кроз Програм уређења 
јавног и осталог грађевинског земљишта, предлаже 
конкретне активности у области путне инфрастукту-
ре и стара се о њиховој реализацији, обавља и друге 
послове по налогу руководиоца и директора. За свој 
рад непосредно је одговоран руководиоцу и директору.

УСЛОВИ: VI степен, виша стручна спрема саобраћајног 
смера, Основне академске студије у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање три 
године у образовном пољу Техничко-технолошке нау-
ке, Први степен Саобраћајног факултета, три године 
радног искуства у струци, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места. Пријава на јав-
ни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву: био-
графија која мора да садржи елементе који доказују 
релевантну стручност и резултате претходног рада са 
кратким прегледом остварених резултата у раду, име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, ЈМБГ, адре-
су становања, контакт телефон, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства са кратким 
описом послова на којима је учесник радио до подно-
шења пријаве за конкурс доказ о пословној способ-
ности; лекарско уверење о здравственој способности; 
исправе којим се доказује дужина и врста радног иску-
ства у струци (оригинал или оверене фотокопије); 
доказ о радном искуству на том радном месту; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених оверену фотокопију дипломе уверење 
надлежног органа да против кандидата није покретну-
та истрага, нити подигнута оптужница, односно да се 
не води кривични поступак (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа из казнене евиденције 
да кандидат није осуђиван на условну или безуслов-
ну казну затвора за кривична дела против привре-
де, правног саобраћаја и службене дужности (ориги-
нал уверења или потврде издат од стране надлежне 
полицијске управе, не старије од шест месеци). Рок за 
подношење пријава на конкурс је до 02.02.2023. год. 
Рок почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања конкурса у дневним новинама које се дистри-
буирају на целој територији Републике Србије. Оглас 
ће бити објављен и на интернет страници Општинске 
стамбене агенције Врњачка Бања. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи у оригиналу или фотокопији овереној код надлеж-
ног органа комисија неће разматрати и одбациће их 
својим закључком. Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Конкурсна комисија ће у изборном 
поступку усмено утврђивати стручну оспособљеност 
и вештине кандидата који испуњавају следеће усло-
ве: 1) Стручно знање: Закон о путевима („Службени 
гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон), Закон 
о јавним агенцијама агенцијама („Службени гласник 
РС”, бр. 18/2005, 81/2005 – испр. и 47/2018), Закон о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) и Уред-
ба о канцеларијском пословању органа државне упра-
ве („Службени гласник РС”, бр. 21/2020 и 32/2021); 2) 
аналитичност и решавање проблема у раду; 3) преду-
зимљивост и организованост; 4) мотивација за рад и 
упознатост са организацијом; 5) савесност и педант-
ност; 6) рад на рачунару; 7) комуникативност. Адреса 
на коју се подноси попуњен образац пријаве на кон-
курс: Општинска стамбена агенција Врњачка Бања, ул. 
Војвођанска 3-5, 36210 Врњачка Бања, са назнаком: 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачког рад-
ног места на неодређено време: послови вишег сарад-
ника за одржавање путне мреже”. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, допуштене, потпуне, јасне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашено радно место, о месту, датуму 
и времену спровођења изборног поступка биће благо-
времено обавештени на контакте које наведу у својим 
пријавама. Лице које даје обавештења о јавном кон-
курсу: Сва обавештења о овом јавном конкурсу даје 
Срећко Гуџић, телефон 036/612-628.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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Администрација и управа

ПРИЈЕПОЉЕ

ДОМ КУЛТУРЕ
„ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ”

Прибој

Финансијско-рачуноводствени сарадник
Опис послова: прикупља, уређује и припрема податке 
за израду финансијских анализа, извештаја и пројека-
та, проверава исправност финансијско-рачуноводстве-
них образаца, врши билансирање прихода и расхода 
месечно, квартално и годишње, врши билансирање 
позиција биланса стања, израђује документацију за 
подношење пореским службама и другим прописима 
установљеним органима и службама, води евиденције 
о реализованим финансијским плановима и контро-
лише примену усвојеног контног плана, припрема и 
обрађује податке за финансијске прегледе и анали-
зе, статистичке и остале извештаје везане за финан-
сијско-материјално пословање, припрема и обрађује 
захтеве за плаћање по различитим основама, прати 
прописе и води евиденцију измена прописа из делокру-
га рада, води евиденције из делокруга рада и извешта-
ва о извршеним активностима, израђује делове нацр-
та аката из делокруга рада, контира и књижи изводе, 
врши обрачуне плаћања и реализује девизна плаћања 
и води дневну благајну, обавља и друге послове по 
налогу директора.

УСЛОВИ: поред услова утврђених Законом, кандидат 
мора испуњавати и услове прописане актима установе, 
Правилником о организацији и систематизацији радних 
места у Дому културе „Пиво Караматијевић” Прибој: 
стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од намање 180 ЕСПБ, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању 
од две године, средње стручно образовање у рајању 
од четири године уз радно искуство у струци; да има 
пет година радног искуства, пожељно у културним 
установама; да има положен државни испит; знање 
рада на рачунару. Потребни докази који се прилажу: 
потписана пријава са биографијом која обавезно мора 
да садржи податке о досадашњем раду, контакт теле-
фон, евентуално имејл адреса; диплома или уверење 
о стручној спреми у оригиналу или копија оверена 
код нотара; радна књижица или други доказ о радном 
искуству; уверење не старије од шест месеци, да се 
против кандидата не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела која се 
гоне по службеној дужности; уверење не старије од 
шест месеци, да кандидат није правоснажно осуђиван; 
уверење о држављанству Републике Србије, не ста-
рије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о положеном државном испиту; фотокопија 
личне карте. Напомена: неблаговремене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве или ако нису поднетеу оригина-
лу или копији верној оригиналу биће одбачене и неће 
се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ, публика-
цији „Послови” и огласној табли Националне службе 
за запошљавање и огласној табли установе. Пријаве 
у затвореној коверти, предати лично или послати на 
адресу Дом културе „Пиво Караматијевић”, 31330 При-
бој, Улица 12 јануара број 86. Лице задужено за пријем 
и давање обавештења Јованка Колџић, тел. 033/2445-
880, радним данима од 7-15 часова.

ПРОКУПЉЕ

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПРОКУПЉУ
18400 Прокупље, Таткова 2

тел. 027/329-552

Записничар, звање референт
Опис послова: по годишњем распореду послова 
обавља све дактилографске послове у предметима 
додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише 
записнике, врши унос текстова по диктату и са дик-
тафонских трака, врши препис текстова и рукописа и 
израђује све врсте табела, у сарадњи са корисници-
ма услуга коригује унете податке, стара се о савреме-
ном обликовању текста, припрема и штампа завршене 
материјале и дистрибуира их корисницима услуга, ста-
ра се о чувању и преносу података, доступности мате-
ријала, исправности биротехничке опреме и рационал-
ном коришћењу канцеларијског и другог потрошног 
материјала, води уписник за евиденцију штампаних 
ствари и публикација, води евиденцију о свом раду, 
ради и друге послове по налогу председника суда.

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

Место рада: седиште Прекршајног суда у Прокупљу, 
Таткова 2, а по потреби и у одељењима суда.

Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза 
у којима се проверавају опште функционалне компе-
тенције, посебне функционалне компетенције, пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.

1. Провера општих функционалних компетен-
ција:
– организација и рад државних органа Републике 
Србије (провера ће се вршити писаним путем – тест 
који ће се састојати од 20 питања, а који ће кандидати 
решавати заокруживањем једног од више понуђених 
одговора, при чему ће тест саставити Комисија мето-
дом случајног избора из базе питања, у којој се нала-
зе и тачни одговори, а која је објављена на интернет 
презентацији Прекршајног суда у Прокупљу, а који ће 
кандидати радити у папирној форми, при чему ће вре-
ме за израду теста износити 1 час, а кандидати ће се 
непосредно усмено обавестити о резултатима теста 
након истека времена за његово решавање), 
– дигитална писменост провераваће се израдом практич-
ног рада на рачунару који не може трајати дуже од 1 
часа, при чему се неће проверавати кандидати који су 
у складу са огласом о конкурсу приложили одговарајући 
сертификат, потврду или други писани доказ о поседо-
вању ове компетенције, а ако кандидат поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о 
познавању рада на рачунару на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања компетен-
ције „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 ове-
реној фотокопији, а комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не може да при-
хвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.
– пословна комуникација (провера ће се вршити реша-
вањем теста који ће се радити у папирној форми, при 
чему исти кандидати решавају заокруживањем једног 
од више понуђених одговора и решавањем поставље-
них задатака који ће бити слични задацима објавље-
ним на интернет презентацији Прекршајног суда у Про-
купљу, а време израде задатка је 45 минута) 
Информације о материјалима за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на интернет презентацији Прекршајног суда 
у Прокупљу у менију провера компетенција’. Након 
пријема извештаја о резултатима провере општих 
функциониналних компетенција међу кандидатима који 
су испунили мерила за проверу општих функционалних 
комептенција, врши се провера посебних функционал-
них компетенција.

2. Провера три посебне функционалне компе-
тенције: У изборном поступку, кандидатима се имају 
проверавати три посебне функционалне компетенције 
и то: 
1. Из оквира посебних функционалних компетенција 
за радно место, провераваће се: познавање стратегије 
ФУК (финансијско управљање и контрола), познавање 
прописа: Судски пословник, Закон о државним службе-
ницима, Закон о општем управном поступку и Закон о 
раду, познавање подзаконских аката, интерних проце-
дура и других аката органа релевантних за обављање 
послова овог радног места И вештина куцања.
2. Из оквира посебних функционалних компетенција 
за област рада провераваће се: способност припреме 
материјала и вођење записника
Редослед провере: Провера посебних функционалних 
компетенција вршиће се горе наведеним редоследом, 
с тим да се писмена и усмена провера не могу обавити 
у истом дану.
Компетенција познавање прописа: познавање страте-
гије ФУК (финансијско управљање и контрола); Судски 
пословник, Закон о државним службеницима, Закон о 
општем управном поступку и Закон о раду, подзакон-
ских аката, интерних процедура и других аката органа 
релевантних за обављање послова овог радног места 
провераваће се путем теста који ће се састојати од 15 
питања, који ће кандидати решавати заокруживањем 
једног од више понуђених одговора, а који ће састави-
ти Комисија методом случајног избора из базе питања 
која је објављена на интернет презентацији Прекршај-
ног суда у Прокупљу, а који ће кандидати радити у 
папирној форми и време за израду теста је 1 час.

Компетенција поседовање вештине куцања провера-
ваће се практичним радом на рачунару на начин што 
ће члан Комисије гласно диктирати судску одлуку коју 
ће кандидати куцати на рачунару, при чему ће сви кан-
дидати радити исту судску одлуку, а време за проверу 
је 10 минута.
Компетенција способност припреме материјала и 
вођење записника провераваће се усменим путем, а 
што подразумева разговор са кандидатом у коме он у 
усменом облику даје предлог решења одређеног задат-
ка који је типичан за обављање послова на радном 
месту записничар, при чему ће се свим кандидатима 
поставити исти задатак, а време за припрему канди-
дата је 15 минута.

3. Након провере општих и посебних функцио-
налних компетенција спровешће се провера 
понашајних компетенција и то: управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање резул-
тата, оријентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, пос-
већеност и интегритет – провераваће се путем упут-
ника, а испитивање путем упитника обавиће дипломи-
рани психолог.

4. Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата: Након фазе провере понашајних компетенција, 
спровешће се фаза интервјуа са кандидатима, који 
подразумева разговор чланова комисије са кандидатом 
у циљу процене мотивације за рад на радном месту и 
прихватања вредности државних органа.

Општи услови: Прописани чланом 45 Закон о држав-
ним службеницима: да је учесник конкурса пунолетан 
држављанин Републике Србије; да учесник конкурса 
није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа; да учесник 
конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања. Пријава на 
јавни конкурс врши се на обрасцу пријаве који је дос-
тупан на интернет презентацији Прекршајног суда у 
Прокупљу. Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве 
уноси се у образац пријаве након што комисија саста-
ви списак кандидата међу којима се спроводи избор-
ни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о 
додељеној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначио за доставу обавештења.

Остали докази који прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервју са конкурсном комисијом: биографија 
са наводима о досадашњем радном искуству; ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе, којим се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија о 
положеном државном испиту; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци; ори-
гинал или оверена фотокопија потврде да кандидату 
раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде радне дужности из радног односа 
издата од стране државних органа у коме је учесник 
јавног конкурса био у радном односу; оригинал уве-
рења да кандидат није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци (издато од стране МУП Републи-
ке Србије не старије од шест месеци); други докази о 
стеченим знањима и вештинама. Државни службеник 
који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или решење да 
је нераспоређен. Сви докази се прилажу на српском 
језику, односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од стра-
не овлашћеног тумача, а диплома којом се потврђује 
стручна спрема, уколико је стечена у иностранству, 
мора бити нострификована.

Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку прописано је да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља 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. Документа о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном стручном испиту за 
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рад у државним органима. Потребно је да кандидат у 
делу Изјава у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из службених еви-
денција. За све доказе који се прилажу у фотокопији, 
фотокопија мора бити оверена код Јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). Као доказ 
се могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судови-
ма, односно општинским управама. 

Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да 
у року од (5) пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наве-
дене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или прибављених 
доказа не испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на наведену адресу 
Прекршајног суда у Прокупљу. 

Датум и место провере компетенција кандидата 
у изборном поступку: Са кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном 
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 27. јануара 2023. године, о чему ће кандида-
ти бити обавештени писаним путем на адресе које су 
навели у својим пријавама.

Провера општих, посебних функционалних и понашај-
них компетенција и интервју са конкурсном комисијом, 
обавиће се у седишту Прекршајног суда у Прокупљу, 
Таткова 2. Кандидати који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail 
адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве. 
Трајање радног односа: радни однос се заснива на 
неодређено време. 

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су у периоду од 10-13 часова: судија Лелица Савић 
064/8904-385.

Пријава на конкурс шаље се у затвореној коверти на 
адресу Прекршајни суд у Прокупљу, Таткова 2 са наз-
наком: „Јавни конкурс за попуну извршилачког радног 
места записничар” или непосредно предајом у писар-
ници суда. Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком 
конкурсне комисије. Кандидати који су освојили један 
бод у провери одређене компетенције искључују се 
из даље изборног поступка. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу подлежу 
пробном раду од шест месеци. Изборни поступак ће 
бити спроведен без дискриминације по основу расе, 
боје коже, пола, вере, националности, етничког поре-
кла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуњавају про-
писане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви 
и глаголи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискриминације 
и на особе женског пола. Државни службеник који се 
пријављује на конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из МКР, подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен.

ВРШАЦ

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У ВРШЦУ

26300 Вршац, Стеријина 60

Тужилачки помоћник – виши тужилачки 
сарадник у звању самостални саветник

Опис послова: Тужилачки помоћник – виши тужи-
лачки сарадник, у звању самостални саветник, пома-
же јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду, 
прати судску праксу, израђује тужилачке акте, узи-
ма на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве 
грађана, самостално предузима процесне радње, врши 
под надзором и по упутствима јавног тужица, односно 
заменика јавног тужиоца послове предвиђене законом 
и другим прописима. 

Услови: за радно место тужилачки помоћник – виши 
тужилачки сарадник, у звању самостални саветник – 
стечено високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
правосудни испит и најмање две године радног иску-
ства у струци након положеног правосудног испита и 
потребне компетенције за ово радно место.

Систем администратор у звању саветник
Опис послова: обавља администрацију и одржавање 
информационо-комуникационе технологије (ИКТ) 
у јавном тужилаштву, одржава и штити системски 
пословни софтвер и базу података јавног тужилашт-
ва, одржава интернет презентацију јавног тужилашт-
ва, администрира приступ интернету и електронску 
пошту, чува пројектно-техничку документацију из 
области ИКТ, израђује и чува електронске записе уз 
истовремено евидентирање свих направљених копија, 
обавља послове информатичке припреме за аналити-
ку рада тужилаштва, за израду статистичких извештаја 
у електронском и папирном облику и активно учест-
вује у креирању аналитичких послова у тужилаштву, 
прати спровођење аналитичко-статистичких послова, 
и обавља и друге информатичке послове по налогу 
јавног тужиоца.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких, техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; најмање три године радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за рад за ово радно место.

Место рада: Вршац, Стеријина 60.

Компетенције које се проверавају у изборном пос- 
тупку: Изборни поступак се спроводи из више обавез-
них фаза и то следећим редоследом: провера општих 
функционалних компетенција, провера посебних функ-
ционалних компетенција, провера понашајних компе-
тенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредно-
вање кандидата и само кандидат који испуни унапред 
одређено мерило за проверу одређених компетенција 
у једној фази изборног поступка може да учествује у 
провери следеће компетенције у истој или наредној 
фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку, за 
оба радна места, прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције. 

Опште функционалне компетенције и то: 
• организација и рад државних органа РС – провера ће 
се вршити путем теста
• дигитална писменост – провера ће се вршити реша-
вањем задатка практичним радом на рачунару.
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем 
писмене симулације.

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „Дигитална писменост” (поседовање 
знања и вештина у основама коришћења рачуна-
ра, 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 наведене 
области на траженом нивоу и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална 
писменост, неопходно је да уз образац пријаве (уред-
но и у потпуности попуњен у делу Рад на рачунару*), 
достави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако увидом у 
достављени доказ не може потпуно да да оцени посе-
довање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на интернет презентацији Основног јавног 
тужилаштва у Вршцу или www.vs.os.jt.rs (у делу Кон-
курси).

Посебне функционалне компетенције:

За радно место под бројем 1 – Тужилачки помоћник – 
Виши тужилачки сарадник у звању самостални саветник: 
• Посебна функционална компетенција у области рада 
управе у јавном тужилаштву – познавање релевантних 
прописа из делокруга рада јавног тужилаштва – Закона 
о јавном тужилаштву, Правилника о управи у јавним 
тужилаштвима и Закона о државним службеницима 
(провера ће се вршити писаним путем – тестом и усме-
ним путем – разговором са кандидатом); 
• Посебна функционална компетенција у области рада 
кривичног одељења у јавном тужилаштву – познавање 
материјалних и процесних прописа релевантних за 
надлежност јавног тужилаштва, прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација, познавање одредаба Законика о кри-
вичном поступку и Кривичног законика (провера ће се 
вршити писаним путем – тестом и усменим путем – раз-
говором са кандидатом); 
• Посебна функционална компетенција у области посе-
довања знања и вештина за израду нацрта јавнотужи-
лачких одлука и других аката, управљање преткри-
вичним поступком, вештине израда нацрта правних 
ставова, вештине заступања на главном претресу у 
кривичном и у другим поступцима пред надлежним 
судом (провера ће се вршити писаним путем – тестом 
и усменим путем – разговором са кандидатом); 

За радно место под бројем 2 – Систем администратор 
у звању саветник: 
• Посебна функционална компетенција у области 
информатички послови
1. Познавање метода и техника прикупљања, евиден-
тирања и ажурирања података у базама података; 2. 
Познавање система дељења ресурса; 3. Познавање 
office пакета и интернет технологије; 4. Одржавање 
хардвера; 5. Поседовање знања из области инфор-
мационе безбедности (провера ће се вршити писаним 
путем – тестом) 
• Посебна функционална компетенција у области 
информатички послови – ТЦП/ИП и ДНС (провера ће 
се вршити писаним путем – тестом) 
• Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место – познавање релеватних прописа, интер-
них процедура и других аката органа релевантних за 
обављање послова радног места систем администрато-
ра (провера ће се обавити 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 пола сата.

Након пријема извештаја о резултатима провере посеб-
них компентенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу посебних функционалних компетен-
ција, врши се провера понашајних компентенција.

Понашајне компетенције (управљање информа-
цијама; управљање задацима и остваривање резулта-
та; оријентација ка учењу и променама; изградња и 
одржавање професионалних односа; савесност, пос-
већеност и интегритет) – провера ће се вршити путем 
интервјуа базираног на компетенцијама или упитника, 
а проверу понашајних компетенција врши дипломира-
ни психолог на основу интервјуа базираног на компе-
тенцијама.
Након пријема извештаја о резултатима провере пона-
шајних компетенција међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу понашајних компетенција, 
приступа се фази у којој се спроводи интервју са коми-
сијом.

Интервју са конкурсном комисијом: Процена 
мотивације за рад на радном месту и прихватање вред-
ности државних органа провериће се путем интервјуа 
са Конкурсном комисијом.

Све наведене компентенције комисија ће проверавати 
у року од три месеца, рачунајући од дана истека рока 
подношење пријава на предметни јавни конкурс.
Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве 
за јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс шаљу се 
поштом на адресу Основно јавно тужилаштво у Вршцу, 
ул. Стеријина 60, 26300 Вршац, са назнаком: „За јав-
ни конкурс” или се подносе непосредно на писарници 
Основног јавног тужилаштва у Вршцу, ул. Стеријина 60.
Лице задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу: тужилачки помоћник Никола Николић, контакт 
телефон: 013/839-878.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење прија-
ва је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана 
од дана оглашавања јавног конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање.
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Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет страници Основног јавног 
тужилаштва у Вршцу, www.vs.os.jt.rs (у делу Конкурси), 
а одштампани образац пријаве може се преузети на 
писарници Основног јавног тужилаштва у Вршцу, ул. 
Стеријина 60.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се 
у образац пријаве након што Конкурсна комисија сас-
тави списак кандидата међу којима се спроводи избор-
ни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о 
додељеној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначио за доставу обавештења.
Општи услови за запослење: да је кандидат пунолетни 
држављанин Републике Србије; да кандидату раније 
није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Докази које прилажу кандидати који су успешно про-
шли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкур-
сном комисијом: оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству, оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима (кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном држав-
ном стручном испиту, подносе доказ о положеном пра-
восудном испиту) оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти из којих се види на којим пословим, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство.) 
Државни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс, 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 фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао.) 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и 
писму које је у службеној употреби државних органа 
Републике Србије, тако да се уз исправу састављену 
на страном језику, прилаже прописани оверен превод 
на српски језик.

Напомена: 
Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) про-
писано је између осталог, да су органи у обавези да 
по службеној дужности, када је то неопходно за одлу-
чивање у складу са законским роковима, бесплатно 
размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне 
податке 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 рођених, уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак и уверење да није 
осуђиван.
Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу 
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција.
Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно 
прошли претходне фазе изборног поступка, пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом позивају се да се у року 
од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурс-
ном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Основног 
јавног тужилаштва у Вршцу.
XIII Врста радног односа: Радни однос за оба радна 
места се заснива на неодређено радно време. Канди-
дати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Канди-
дати без положеног државног стручног испита за рад у 
државним органима примају се на рад под условом да 
тај испит положе до окончања пробног рада.

Чланом 9. Закона о државним службеницима, пропи-
сано је да су кандидатима при запошљавању у држав-
ни орган, под једнаким условима, доступна сва радна 
места и да се избор кандидата врши на основу прове-
ре компетенција. Кандидати са положеним државним 
стручним испитом немају предност у изборном поступ-
ку у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита.
Датум и место провере компетенција кандидата у 
изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве 
на конкурс, биће спроведен изборни поступак о чему 
ће кандидати бити обавештени на начин који су наве-
дени у својим пријавама.
Провера оштих функционалних компетенција, посеб-
них функционалних компетенција, понашајних компе-
тенција, као и интервју са Конкурсном комисијом оба-
виће се у просторијама Основног јавног тужилаштва у 
Вршцу, ул. Стеријина бр. 60, Вршац.
Кандидати који су успешно прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту и вре-
мену спровођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона или e-mail адресе) које 
наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомене: 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај конкурс се оглашава на огласној табли и интер-
нет презентацији Основног јавног тужилаштва у Вршцу 
(www.vs.os.jt.rs), на порталу е-управе и на интернет 
презентацији и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком 
мушком роду подразумевају природни мушки и женски 
род лица на који се односе.

ЗРЕЊАНИН

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 8

Организатор културно туристичких 
активности

место рада Нови Бечеј, Тиски кеј бб.

Опис послова: сарађује са медијима, припрема и дос-
тавља материјал за конференције за штампу и оба-
вештава медије, пословне сараднике и надлежне служ-
бе и илица у државним институцијама о заказаним 
конференцијама и осталим значајним догађајима у Уста-
нови; води листу протокола и одговоран је за благо-
времено и ефикасно усклађивање исте, у зависности од 
извршених промена у структури надлежних у државним 
институцијама (министарства, секретаријата, јединица 
локалне самоуправе); припрема позивнице за заказа-
не културне манифестације лицима са листе протоко-
ла и пословним партнерима и сарадницима, учествује 
у изради месечног програма установе и у том домену 
сарађује са осталим сарадницима на програму из куће 
и за потребе штампарије; обезбеђује и води евиденције 
телефонских бројева, e-mail и осталих адреса и подата-
ка за сва лица и институције са којима су контакти нео-
пходни ради успешног функционисања Установе; отвара 
сву електронску пошту и врши њено евидентирање у 
деловодни протокол; коришћење службеног возила у 
функцији организације културних манифестација; при-
према документацију и врши израду јавних набавки; по 
потреби ради на (фискалној каси, одржавање радног 
простора и кување топлих напитака); води распоређи-
вање и отпремање поште; комуницира са туристичким 
агенцијама; осмишљава туристичке понуде; координира 
радом локалних туристичких водича и одговорна је за 
пријем и смештај туриста; прикупљање и израда базе 
података; обавља и друге послове који по својој при-
роди спадају у делокруг рада овог радног места или му 
буду одређени од стране директора.

УСЛОВИ: 1. да је лице пунолетан држављанин Репу-
блике Србије; 2. да има стечено образовање VI или VII 
степена друштвеног смера; 3. да има најмање једну 
годину радног искуства, познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет и интернет); 4. да није правноснаж-
но осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци; 5. да му раније није престајао радни 
однос у државном органу, односно органу аутоном-
не покрајине или јединице локалне самоуправе, због 
теже повреде дужности из радног односа. Стручне 
оспособљености, знање и вештине које се оцењују у 
изборном поступку и начину њихове провере: позна-
вање послова из струке провераваће се усмено; позна-
вање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) 

провераваће се практичним радом на рачунару. Рок 
за подношење пријаве је 15 дана од дана оглашавања 
јавног конкурсу у публикацији „Послови”, које се дист-
рибуирају за целу територију РС. Лице које је заду-
жено за давање обавештења: директор ТО општине 
Нови Бечеј, Саша Дујин, телефон: 062/774-522. Адреса 
на коју се подносе пријаве: Туристичка организација 
Општине Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 
8. Јавни конкурс је објављен на интернет презентацији 
Општине Нови Бечеј, а обавештење о Јавном конкур-
су је објављено у публикацији „Послови” и на сајту 
Националне службе за запошљавање и сајту Туристич-
ке организације општине Нови Бечеј. Докази који се 
прилажу уз пријаву на конкурс: подноси се потписана 
пријава са биографијоми наводима о досадашњем рад-
ном искуству, очитана лична карта, диплома о стручној 
спреми, исправе којима се доказује радно искуство у 
струци (потврда, решење и други акти из којих се види 
на којим пословима и са којом стручном спремом је сте-
чено радно искуство), уверење ПУ да није правноснаж-
но осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци. Дан и време када ће се обавити прове-
ра стручне оспособљености, знања и вештине канди-
дата: Са кандидатима чије су пријаве благовремене и 
потпуне и који испуњавају услове за рад на оглашено 
радно место, провера познавања послова вршиће се 
након истека рока за подношење пријава. О времену и 
месту где ће се обавити усмени разговор, ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакте које наведу у 
својим пријавама. Провера познавања рада на рачуна-
ру (MS Office пакет и интернет) провераваће се прак-
тичним радом на рачунару након завршеног разговора.

Трговина и услуге

СНЕЖАНА ЈУКИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
26000 Панчево, Светислава Касапиновића 22а

Дипломирани правник
УСЛОВИ: дипломирани правник / мастер правник; 
основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Explorer, Outlook). Трајање конкурса до 27.01.2023. 
Слање пријава на имејл: advjukic@gmail.com, лице за 
контакт: Снежана Јукић, тел. 064/6688-779.

СТУП „ВРШАЦ” АД
26300 Вршац, Степе Степановића 9

Ауто-електричар
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: III–IV ниво квалификације; радно искуство 3 
месеца; возачка дозвола Б категорије. Рад у сменама. 
Кандидати се могу јавити на број телефона 069/8696-
007 конатакт особа Давидов Бранислав или лично у 
просторијама послодавца. Достављање радних биогра-
фија на разговору.

NEW YORKER SRBIJA DOO
Београд – Палилула
Стојана Новаковића1

тел. 069/624-009
e-mail: mrailic@newyorker.de

Продавац
на одређено време  

(рад на каси у малопродаји)
5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; возачка 
дозвола Б категорије. Радно место подразумева рад у 
сменама. Слање пријаве за посао путем имејла на горе 
наведену адресу. Рок за подношење пријава 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”.

OPTOP TRAVEL COMPANY DOO
Крагујевац

e-mail: marko@optop.ch

Возач аутобуса у међународном превозу
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Без обзира на ниво квалификације и на зани-
мање; обавезно радно искуство 24 месеца у међуна-
родном аутобуском превозу; обавезна возачка дозво-
ла Д и Е категорије. Заинтересовани кандидати своју 
радну биографију треба да доставе на имејл: marko@
optop.ch, најкасније до 04.02.2023.
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„CLEANSERVICE – 021” DOO
21000 Нови Сад, Лукијана Мушицког 11

тел. 021/2102-146

Хигијеничар
2 извршиоца

Опис посла: Спремање улаза у зградама.

Јављање кандидата на контакт телефон: 021/2102-146. 
Рок за пријаву 28.01.2023. године.

OPTOP TRAVEL COMPANY DOO
Крагујевац

e-mail: marko@optop.ch

Оператер
у Кол центру, на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV ниво квалификације, без обзира на зани-
мање; пожељно радно искуство, али није неопходно; 
познавање рада на рачунару (Word, Excel); обавез-
но знање енглеског језика – виши ниво; пожељно 
знање немачког језика; возачка дозвола Б категорије 
– пожељна. Заинтересовани кандидати своју радну 
биографију треба да доставе на мејл: marko@optop.ch, 
најкасније до 09.02.2023.

VINTAGE EXCLUSIVE
АПАТИН

25260 Апатин, Душка Трифуновића бб.
тел. 061/1800-380

e-mail: vintagesombor@gmail.com

Радник у цвећари – аранжирање, 
продаја

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему. Рад у сменама. 
Пријава на оглас до попуне.

ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД
Београд, Таковска 2

Поштар
место рада: Чукарица, Обреновац,  

Нови Београд, Земун
30 извршилаца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме; радно иску-
ство небитно.

Послови експрес и специјализоване 
доставе

место рада: Земун, Сурчин, Савски Венац, 
Палилула, Звездара, Чукарица,  

Вождовац, Обреновац
78 извршилаца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме; радно иску-
ство небитно; возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Рок важења огласа: до попуне. Кандидати 
достављају своје радне биографије путем на имејл: 
Senad.Karcic@nsz.gov.rs

ДРАМИЋАНИН ГРОУП ДОО
Крагујевац

тел. 065/8728-403

Помоћни радник у кухињи
(рад у ресторану)

3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и на зани-
мање; радно искуство није неопходно. Заинтересова-
ни кандидати треба да се јаве послодавцу на контакт 
телефон: 065/8728-403, најкасније до 10.02.2023.

DEUS-DEA STORY DOO
18106 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 87

Књиговођа
2 извршиоца  

(1 извршилац – особа са инвалидитетом)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
економиста; познавање рада на рачунару; познавање  

програма Бизнисофт; познавање енглеског јези-
ка: средњи ниво; пожељно радно искуство. Заинте-
ресовани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: 
deusdeastory@gmail.com или се јављају на контакт 
телефон: 066/8484-144.

ДОО „21. МАЈ”
18251 Мрамор, Мраморско брдо бб.

Продавац
2 извршиоца

Армирач

Помоћни радник
4 извршиоца

Заинтересовани кандидати се јављају лично на адре-
су послодавца, од понедељка до суботе од 08.00 до 
15.00 часова или на контакт телефоне: 063/353-975 и 
063/7711-436.

LINK GROUP DOO
11000 Београд, Цара Душана 34

тел. 011/4011-240

Наставник немачког језика
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани 
професор немачког језика и књижевности / мастер 
професор немачког језика и књижевности. Заинте-
ресовани кандидати да пошаљу CV на e-mail: maja.
bogdanovic@link.com.rs или да се јаве на наведени број 
телефона. Рок за пријављивање 31.01.2023. год.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ТРГОВИШТЕ
17525 Трговиште, Краља Петра I Карађорђевића 81

тел. 017/452-210

Виша или струковна медицинска сестра 
– техничар

на одређено време до 31.03.2023.

УСЛОВИ: завршена виша медициска школа или стру- 
ковна медицинска сестра и стечено звање виша или 
струковна медицинска сестра – техничар; положен 
стручни испит; лиценца; радно искуство више од 2 
године, поред општег радног искуства пожељно и рад-
но искуство у оквиру теренског рада, хитне и кућне 
неге. Опис послова: Према Правилнику о организацији 
и систематизацији послова Дома здравља Трговиште. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подно-
се следећа документа: молбу за пријем са личном и 
радном биографијом, адресом и контакт телефоном; 
уверење о држевљанству, не старије од 6 месеци (ове-
рена фотокопија); диплому о завршеној школи (ове-
рена фотокопија); лиценцу за вишу или струковну 
медицинску сестру – техничара; уверење о положе-
ном стручном испиту за здравствене раднике; извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија); доказ 
о радном искуству. Изабрани кандидат пре заснивање 
радног односа дужан је да достави лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за 
које 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. Рок за подношења прија-
ве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање и на 
сајту Министарства здравља. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Пријава на оглас 
се може поднети лично сваког радног дана у затво-
реној коверти или послати поштом на горе наведену 
адресу, са назнаком: „За оглас”. Кандидатима који не 
буду изабрани, не враћа се конкурсна документација, 
али исту могу преузети у просторијама Правне службе. 
Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор 
ДЗ Трговиште у складу са Законом. За све информације 
можете се обратити на телефон: 017/452-210.

ДОМ ЗДРАВЉА 
НОВИ БЕОГРАД

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

Доктор медицине специјалиста  
изабрани лекар за жене

на одређено време

УСЛОВИ: Доктор медицине специјалиста гинекологије 
и акушерства, стручни испит, положен специјалис-
тички испит, лиценца, едукација (курс) из цитологије, 
колпоскопије и школом ултразвука, најмање 3 године 
и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Возач возила Б категорије
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: Средње образовање, возачка дозвола Б кате-
горије.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, 
контакт телефоном и неовереним фотокопијама доку-
мената којима се доказује испуњеност услова конкурса 
предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, 
соба бр. 3) на наведеној адреси са назнаком за који 
конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору 
ће бити објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лич-
но обавештен телефонским путем. Послата докумен-
та кандидата неће бити враћена. Дом здравља Нови 
Београд задржава право да не изабере ни једног од 
пријављених кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА
МАЛО ЦРНИЋЕ

12311 Мало Црниће, Стишка бб.

Доктор медицине изабрани лекар
у Служби за здравствену заштиту одраслих

Опис послова: вршење пријема пацијената без упута, 
обављање прегледа пацијената уз коришћење лабо-
раторијских анализа и прегледа, одређује потребну 
терапију, упућивање болесника на лечење у специја-
лизоване здравствене установе на здравствену коми-
сију (инвалидско-пензиону, за бање, ревизиону, кон-
зилијум, комисију вештака и др.) на основу нађеног 
стања при прегледу, а у зависности од врсте и тежи-
не обољења, на основу претходно извршених анали-
за и потребних прегледа давање стручног мишљења 
(лекарско уверење) о радној способности, физичком 
и психичком стању, врсти и тежини повреда и сл. 
вршење мање хируршке интервенције и инцизије у 
превијалишту, контролисање стручног рада медицин-
ских техничара у превијалишту, на медицинској доку-
ментацији и друго, рад на здравственом васпитању и 
подизању здравствене заштите грађана, рад на свом 
стручном усавршавању, рад у истуреним амбуланта-
ма по распореду, обављање и лакарских прегледа у 
стану оболелог када то ситуација захтева, обавезан 
повремени рад на терену, у вези спровођења акција и 
мера здравствене заштите и здравственог васпитања, 
у истуреним амбулантама и здравственим станицама 
према распореду и потреби службе, одговорност је за 
стручни рад, радну дисциплину и материјалну потро-
шњу и утрошак средствима ризика. 

УСЛОВИ: поред законом прописаних услова, обавезни 
су следећи услови: завршен медицински факултет VII/1 
степен, положен стручни испит, лиценца / чланство у 
Лекарској комори Србије. Уз пријаву на оглас, потреб-
но је доставити и: кратку биографију са бројем теле-
фона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; фотокопију 
личне карте (очитане податке са личне карте); оверену 
фотокопију лиценце / решења о упису у комору; фото-
копију извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
диплома или уверење издати на девојачко презиме). 
Приликом заснивања радног односа, изабрани канди-
дат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави наведена документа у захтеваном року, са њим 
се неће засновати радни однос. Кандидати могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних информа-
ција које могу бити важне за доношење одлуке о избо-
ру. Пријава на оглас представља пристанак на обраду 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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података о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Кандидатима који не буду изабрани не враћа 
се поднета документација. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Прија-
ве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом 
здравља Мало Црниће, Стишка бб., поштански фах 70, 
12311 Мало Црниће, са назнаком: „Пријава на оглас”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити узете 
у разматрање.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА „ГРИФОН”
Крагујевац

тел. 065/8888-625

Магистар фармације
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII ниво квалификације, магистар фарма-
ције / дипломирани фармацеут; радно искуство није 
неопходно. Заинтересовани кандидати треба да се 
јаве на контакт телефон: 065/8888-625, најкасније до 
02.02.2023.

ДОМ ЗДРАВЉА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

11420 Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4
тел. 026/319-933

Магационер / економ
за рад у Служби медицинског снабдевања  

и инвестиционо техничког одржавања

УСЛОВИ: Поред општих услова, посебни услови за 
заснивање радног односа су: средње образовање, 
знање рада на рачунару, предност ће имати кандида-
ти са радним искуством на истим пословима у здрав-
ственим установама. Заинтересовани кандидати под-
носе: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
диплому о завршеној школи, уверења или потврде о 
радном искуству на истим пословима у здравственим 
установама, лекарско уверење (подноси кандидат који 
буде изабран на конкурсу). Докази о испуњености 
услова за заснивање радног односа на напред наве-
дено радно место подносе се у оригиналу или ове-
реним копијама не старијим од 6 месеци. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, 
као и документа којима се доказује испуњеност усло-
ва конкурса, донети лично у Одсек за правне и опште 
послове ДЗ Смедеревска Паланка или послати на горе 
наведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Кандидати могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података, 
који могу бити важни за одлуку о избору. Неблаговре-
мене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодго-
варајућом документацијом, неће бити разматране. По 
завршетку конкурса предата документа се неће враћа-
ти кандидатима. За све информације можете се обра-
тити на телефон 026/319-933.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

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

Доктор медицине изабрани лекар  
за одрасле

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: Доктор медицине, стручни испит, најмање 
6 месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт 
телефоном и докумената којима се доказује испуње-
ност услова конкурса (неоверене фотокопије дипломе 
и уверења о положеном стручном испиту) предају се 
преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 
3) на наведеној адреси са назнаком за који конкурс 
се подноси пријава. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у свр-
ху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли Дома здравља поред 
писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично оба-
вештен телефонским путем. Послата документа канди-
дата неће бити враћена. Дом здравља Нови Београд 
задржава право да не изабере ни једног од пријавље-
них кандидата.

Медицинска сестра – техничар  
општег смера

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, општег 
смера, уверење о положеном стручном испиту, лицен-
ца, најмање 6 месеци радног искуства у звању меди-
цинске сестре – техничара. Пријаве са кратком био-
графијом, адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује испуње-
ност услова конкурса предају се преко писарнице Дома 
здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси са 
назнаком за који конкурс се подноси пријава. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврху избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће размат-
рати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној 
табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани кан-
дидат ће бити лично обавештен телефонским путем. 
Послата документа кандидата неће бити враћена. Дом 
здравља Нови Београд задржава право да не изабере 
ни једног од пријављених кандидата.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

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

Спремач/ица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге у ОЈ Болници ЗЦ Кладово

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и 
систематизацији послова и радних мета Здравственог 
центра Кладово. Заинтересовани кандидати уз захтев 
о испуњености услова подносе: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, адресом и контак телефоном: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; овере-
ну 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 (уве-
рење из полицијске управе или полицијске станице). 
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у листу „Послови”. Одлука о избору канди-
дата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Кандидати који не буду изабра-
ни могу захтевати повраћај конкурсне докуменатације. 
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 
Одељење за правне, кадровске и опште послове Здрав-
ственог центра Кладово. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Кандидати који лспњавају услове огласа, 
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
информација, које су од важности за доношење одлуке 
о пријему. Коначну одлуку о избору кандидата 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 неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ДОМА ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА 
СА СТАЦИОНАРОМ

Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/561-898
e-mail: dzlj@ptt.rs

Доктор медицине – изабрани лекар  
за одрасле

на одређено време, најдуже до 24 месеца, 
у Служби опште медицине са хитном 

медицинском помоћи, санитетским превозом, 
кућним лечењем и негом

Доктор медицине – изабрани лекар  
за одрасле

на одређено време, због замене привремено 
одсутног запосленог до његовог повратка 

на рад, у Служби опште медицине са хитном 
медицинском помоћи, санитетским превозом, 

кућним лечењем и негом

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане Законом о раду, као и следеће посебне 

услове утврђене Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Дому здравља Љубовија са ста-
ционаром (бр. 169/2018, 448/2018, 114/19, 703/2020 
и 930/2021): стручна спрема / образовање: високо 
образовање: на интегрисаним академским студијама, 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Додатна знања / испити / радно искуство: 
положен стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине. Заин-
тересовани кандидати, уз пријаву на оглас, подносе 
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи која се тражи јавним огласом; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; оверену фотокопију лиценце издата од надлежне 
коморе/ оверена фотокопија решење о упису у именик 
коморе; уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
фотокопију личне карте или извод очитане личне кар-
те; кратку личну и радну биографија (CV) са адресом 
и контакт телефоном и e-mail адресом. Опис послова 
за наведено радно место утврђени су Правилником о 
организацији и систематизацији послова Дома здравља 
Љубовија (са стационаром) број 169/2018, 448/2018, 
114/19, 703/2020 и 930/2021): кандидатима су дос-
тупни на увид у просторијама правне службе Дома 
здравља Љубовија са стационаром радним данима од 
14 до 15 часова. Рок за пријаву кандидата је 8 дана 
од дана објављивања огласа за пријем у радни однос 
у листу „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве се подносе лично у просторијма правне 
службе Дома здравља Љубовија са стационаром, или 
поштом, на адресу: Дом здравља Љубовија, Војводе 
Мишића 58, 15320 Љубовија, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос на одређено време”. 
Документација тражена јавним конкурсом подноси се у 
затвореној коверти, затвореној на начин да се прили-
ком отварања исте може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара. Обавезно назначити да ли се пријава 
на оглас односи на оба радна места за која је расписан 
јавни оглас или само за једно од њих и навести које. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у 
разматрање. Уколико буде потребно кандидати који су 
се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додат-
но образовање или оспособљеност, дужина трајања 
школовања, итд.), о чему се сачињава записник. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврху избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Податке прикупља и податке обрађује правна служба 
Дома здравља Љубовија са стационаром. Кандидати ће 
бити обавештени о избору најкасније у року од 30 дана 
од дана истека рока за пријаву кандидата. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкур-
сне документације на контакт телефон 015/561-898 или 
лично у просторијама Правне службе Дома здравља 
Љубовија са стационаром. 

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21112 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Доктор медицине
у Одељењу за давалаштво крви Службе за 
прикупљање крви тестирање, производњу 

продуката од крви и дијагностичких 
средстава, на одређено време до повратка  

на рад одсустне запослене

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

УСЛОВИ: стручна спрема и радно искуство: високо 
образовање: на интегрисаним академским студијама, 
по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године, односно на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, положен стручни испит, лицен-
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ца, најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине.

ОСТАЛО: потребна документација: пријава на оглас, 
фотокопија дипломе о завршеном медицинском факул-
тету, фотокопија уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопија лиценце, фотокопија извода из матичне 
књиге рођених, фотокопија личне карте, кратка био-
графија (CV), доказ о радном искуству у виду уверења/
потврде послодавца, фотокопија уговора о раду, радне 
књижице и сл. Рок за подношење пријава је 8 (осам) 
дана од дана објављивања јавног огласа у огласним 
новинама „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Оглас ће бити објављен и на web сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије и web сајту Завода 
за трансфузију крви Војводине. Пријаве се подносе 
путем поште на адресу: Завод за трансфузију крви 
Војводине, Хајдук Вељкова 9а, 21112 Нови Сад, са наз-
наком: „За оглас” или непосредно у управи Завода за 
трансфузију крви Војводине сваког радног дана од 8 
до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55

Медицинска сестра – техничар
на одређено радно време за рад на пројекту 
Унапређење квалитета здравствених услуга 

за лица старија од 65 година и лица са 
посебним потребама, на одређено време  

до 31.12.2023.
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа – општи смер, положен стручни 
испит и дозвола – лиценца за рад или решење о упису 
у надлежну комору. Уз кратку биографију / пријаву кан-
дидати треба да доставе доказе да испуњавају услове 
конкурса и то: диплому о стеченом образовању одгова-
рајућег профила – завршена средња медицинска школа 
– општег смера – IV степен стручне спреме; уверење о 
положеном стручном испиту; дозвола за рад – лицен-
ца издата од надлежне коморе или решење о упису у 
именик коморе; извод из матичне књиге рођених или 
венчаних уколико је диплома или уверење издато на 
девојачко презиме; уверење о држављанству.

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено радно време за рад на пројекту 
Унапређење квалитета здравствених услуга 

за лица старија од 65 година и лица са 
посебним потребама, на одређено време  

до 31.12.2023.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа – гинеколошко акушерски смер, 
положен стручни испит и дозвола – лиценца за рад 
или решење о упису у надлежну комору. Уз кратку био-
графију / пријаву кандидати треба да доставе доказе 
да испуњавају услове конкурса, и то: диплому о сте-
ченом образовању одговарајућег профила; уверење о 
положеном стручном испиту; дозвола за рад – лицен-
ца издата од надлежне коморе или решење о упису у 
именик коморе; извод из матичне књиге рођених или 
венчаних уколико је диплома или уверење издато на 
девојачко презиме; уверење о држављанству.

Возач санитетског возила
на одређено радно време за рад на пројекту 
Унапређење квалитета здравствених услуга 

за лица старија од 65 године и лица са 
посебним потребама, на одређено време  

до 31.12.2023.

УСЛОВИ: завршена средња школа III степен стручне 
спреме и поседовање возачке дозволе Б категорије 
за управљање моторним возилом. Уз кратку биогра-
фију / пријаву кандидати треба да доставе доказе да 
испуњавају услове конкурса и то: диплому о заврше-
ној средњој школи, III степен стручне спреме и посе-
довање возачке дозволе Б категорије за управљање 
моторним возилом (оверена фотокопија); фотоко-
пију личне карте или очитане податке са личне кар-
те; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству.

Спремач/ица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, за рад на пројекту 
Унапређење квалитета здравствених услуга 

за лица старија од 65 година и лица  
са посебним потребама, на одређено време  

до 31.12.2023.

УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа, I степен стру-
чне спреме. Заинтересовани кандидати, уз пријаву са 
кратком биографијом, као доказ подносе: фотокопију 
сведочанства о завршеној осмогодишњој школи; извод 
из матичне књиге рођених; фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато 
на девојачко презиме); уверење о држављанству.

ОСТАЛО: докази морају бити оригинал или оверене 
фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за достављање пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве се дос-
тављају на горе наведену адресу, са назнаком: „Прија-
ва на конкурс” или лично предају Правној служби Дома 
здравља Житорађа.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ЛЕКАРСКА 
ОРДИНАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ 

ПСИХИЈАТРИЈЕ „СУНЦЕ”
11000 Београд

Маршала Бирјузова 47а

Медицинска сестра – техничар
на одређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; енглески језик – средњи ниво; основна инфор-
матичка обука; возачка дозвола Б категорије; стручни 
испит; лиценца за медицинске сестре и здравствене 
техничаре. Заинтересовани кандидати да пошаљу CV 
на e-mail: drmiroslava.vasiljevic@gmail.com или да се 
јаве на број телефона: 069/243-7662.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉИГ
14240 Љиг

Пут Алимпија Васиљевића бб.
тел. 014/3445-004

Стоматолошка сестра – техничар
на одређено време до шест месеци  

због повећаног обима послова

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа за горе 
наведене послове су општи услови за заснивање рад-
ног односа утврђени Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17 и 95/18) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова Дома 
здравља Љиг. Посебни услови за заснивање радног 
односа су: завршена средња медицинска школа и сте-
чено звање стоматолошка сестра – техничар; положен 
стручни испит за стоматолошку сестру. Опис послова 
као у Правилнику о организацији и систематизацији 
послова Дома здравља Љиг: асистира доктору стома-
тологије током спровођења стоматолошке дравствене 
заштите; асистира при денталним и интраоралним 
снимањима; води прописану медицинску докумен-
тацију; припрема стоматолошку ординацију за рад; 
врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и 
инструмената; врши пријем здравствених књижица 
и картона од пацијената и обавља проверу података; 
води протокол примљених пацијената и врши испуња-
вање заглавља на упутима, рецептима, налозима пре-
вијалишту и оверава сву документацију састављему 
од стране лекара; води сву прописану медицинску 
документацију: дневну евиденцију и извештаје; сас-
тавља фактуре за учињене услуге на свом радном 
месту; врши наплату партиципације; обавља при-
прему инструмената и материјала за дезинфекцију и 
стерилизацију као и непосредну припрему зубарског 
материјала за уградњу. Уз пријаву се подносе следећа 
документа (у оригиналу или овереној фотокопији): 
оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила стоматолошка сестра – тех-
ничар; оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту за стоматолошку сестру – технича-
ра; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); фотокопију држављанства; пот-
пуну личну и радну биографију са адресом, контакт 
телефоном, e-mail адресом. Одлука о избору канди-
дата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава и иста ће бити објављена 
на веб страници Дома здравља Љиг. Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Контакт телефон 014/3445-004. Прија-
ве се подносе лично или путем поште на горе наве-
дену адресу са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове – радно место стоматолош-
ка сестра техничар”. Неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА 
БУЈАНОВАЦ

17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 246
тел. 017/851-058

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

на одређено време до 6 месеци,  
због повећаног обима посла

Опис посла: припрема податке и пружа подршку у 
изради финансијских планова; израђује процедуре 
за финансијско управљање и контролу (ФУК); прати 
стање, спроводи стручне анализе, испитује информа-
ције и анализира акте и припрема извештаје о финан-
сијским и рачуноводственим питања из области дело-
круга рада; прикупља и обрађује податке за израду 
извештаја, финансијских прегледа и анализа; припре-
ма податке за израду општих и појединачних аката; 
припрема и врши обраду документације за плаћање 
по различитим основама; врши плаћање по основу 
документације, прати преузимање обавеза за реали-
зацију расхода; израђује планове и програме развоја 
и анализе из делокруга свог рада; припрема извештаје 
из области рада; прати усклађивање плана рада и 
финансијских планова; учествује у припреми и изра-
ди финансијских извештаја (периодичних и годишњих) 
и годишњег извештаја о пословању (завршног рачу-
на); врши рачуноводствене послове из области рада; 
припрема и обрађује документацију за евидентирање 
насталих пословних промена; прати вођење и води 
помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава 
помоћне књиге са главном књигом; усклађује стања 
имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са 
стварним стањем; прати усаглашавање потраживања 
и обавезе; прати чување и архивирање финансијских 
извештаја, дневника и главне књиге; обавља и дру-
ге послове по налогу директора Апотекарске установе 
Бујановац. 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
кандидат мора да испуњава и следеће услове: висо-
ко образовање на: на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно спе-
цијалистичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна 
знања: знање рада на рачунару; пожељно познавање 
језика националних мањина на подручју општине Буја-
новац. Документација потребна за пријаву: пријава на 
оглас; CV (радна биографија); диплома или уверење 
о завршеном факултету (оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); фотокопија личне карте 
или очитани подаци са личне карте (уколико је чипо-
вана); лекарско уверење о здравственој способности 
за послове које ће обављати (не старије од 6 месеци). 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа код Националне службе за запошљавање. 
Конкурс се објављује и на огласној табли АУ Бујановац, 
и на интернет страници Министарства здравља. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли 
у управи Апотекарске установе Бујановац (Карађорђа 
Петровића 246). Изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Пријаве се предају 
лично или поштом на горе наведену адресу, са назна-
ком: „Пријава по огласу”.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО 
ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ

„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ – БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића старијег 5

Спремачица
на одређено време до 6 месеци,  

због повећаног обима посла
4 извршиоца

Опис послова: Одржава чистоћу у радним и заједнич-
ким просторијама, санитарном блоку са обављањем 
текуће дезинфекције. Одржавања чистоћу зелених 
површина и дворишта Института. Обавља и друге 
послове из делокруга рада Одељења по налогу шефа 
Одељења и начелнику Службе. За свој рад одговара 
шефу Одељења и начелнику Службе.
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Медицина

УСЛОВИ: основно образовање. Пријаве и CV слати на 
адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић – Батут”, Др Суботића старијег бр. 5, 11000 
Београд са назнаком: „За конкурс – спремачица”. Само 
ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о 
резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови” код Националне 
службе за запошљавање, на интернет страници Минис-
тарства здравља Републике Србије и на огласној табли 
и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут”.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Виши радиолошки техничар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер за радиолош-
ке техничаре или висока здравствена школа струков-
них студија смер за радиолошке техничаре, уверење 
о положеном стручном испиту, лиценца, најмање 6 
месеци радног искуства у звању вишег радиолошког 
техничара. Пријаве са кратком биографијом, адресом, 
контакт телефоном и докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије 
дипломе и уверења о положеном стручном испиту) 
предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, 
соба бр. 3) на наведеној адреси са назнаком за који 
конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору 
ће бити објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лич-
но обавештен телефонским путем. Послата докумен-
та кандидата неће бити враћена. Дом здравља Нови 
Београд задржава право да не изабере ни једног од 
пријављених кандидата.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Виша медицинска сестра – техничар
за потребе Ургентног центра 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 Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Универзитетском клиничком центру 
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о сте-
ченом образовању одговарајућег профила; уверење 
о положеном стручном испиту; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, контакт 
телефоном, e-mail адресом; дозвола за рад – лицен-
ца издата од надлежне коморе или решење о упису у 
именик надлежне коморе. Приликом заснивања рад-
ног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уве-
рење надлежне полицијске управе или полицијске 
станице); уверење о радном стажу издатог од стране 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигу-
рање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не достави 
горенаведене документе у року наведеном у Одлуци 
о избору кандидата, са њим се неће засновати радни 
однос. 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. Подацима рукује и податке обрађује Уни-
верзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Коначни резултати конкурса биће објављени на 
интернет страници Универзитетског клиничког цен-
тра 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 горе 
наведену адресу. 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

Лабораторијски техничар
за потребе Службе за лабораторијску 

дијагностику на одређено време  
до повратка запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („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 Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Универзитетском клиничком центру 
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; сведочанства за 
сваки завршен разред средњег образовања; уверење 
о положеном стручном испиту; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, контакт теле-
фоном, e-mail адресом; дозвола за рад – лиценца изда-
та од надлежне коморе или решење о упису у именик 
надлежне коморе. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се против кан-
дидата 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 издатог од стране Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене докумен-
те у року наведеном у Одлуци о избору кандидата, 
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Универзитетски клинич-
ки центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конач-
ни резултати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац. 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 горе наведе-
ну адресу. Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место ___ (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Помоћни радник на нези болесника
на одређено време због повећаног обима 

посла на период до 24 месеца,  
пробни рад од 3 месеца

3 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 Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Универзитетском клиничком центру 
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: доказ о завршеном 
основном образовању; уверење о држављанству РС; 

извод из матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратку биографију са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се против кан-
дидата 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 издатог од стране Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене докумен-
те у року наведеном у Одлуци о избору кандидата, 
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Универзитетски клинич-
ки центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конач-
ни резултати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац. 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 горе наведе-
ну адресу. Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место ___ (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Фармацеутски техничар / техничар 
јединичне расподеле лекова

за потребе Ургентног центра 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 Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Универзитетском клиничком центру 
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила (IV степен); сведо-
чанства за сваки завршен разред средњег образовања; 
уверење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, e-mail адресом; дозвола за рад 
– лиценца издата од надлежне коморе или решење о 
упису у именик надлежне коморе. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви: лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уве-
рење надлежне полицијске управе или полицијске 
станице); уверење о радном стажу издатог од стране 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигу-
рање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не достави 
горенаведене документе у року наведеном у Одлуци 
о избору кандидата, са њим се неће засновати радни 
однос. 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. Подацима рукује и податке обрађује Уни-
верзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Коначни резултати конкурса биће објављени на 
интернет страници Универзитетског клиничког цен-
тра 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 
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клиничког центра Крагујевац или путем поште на горе 
наведену адресу. Обавезно назначити за које се радно 
место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ___ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМА ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9

тел. 034/853-349

Возач
у санитетском превозу, на одређено време  
од 3 месеца ради повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и 
посебне услове утврђене Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Дому 
здравља Лапово: средње образовање; возачка дозво-
ла Б категорије. Опис послова: Утврђен Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Дому здравља Лапово. Потребна докумен-
та: пријава на оглас са кратком биографијом, бројем 
телефона, адресом и мејл адресом; оверена фото-
копија дипломе о стеченом средњем образовању; 
оверена фотокопија возачке дозволе или одштам-
пан извод из возачке дозволе (за возачке дозволе са 
чипом); оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); фотокопија личне карте 
или очитана чипована лична карта. Оригинали или 
оверене фотокопије не смеју бити старији од 6 месе-
ци. Пријавом на оглас кандидати дају своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Дом здравља Лапово. Изабрани кандидати су у оба-
вези да приликом заснивања радног односа доставе 
уверење о здравственој способности и уверење о 
радном стажу издатог од стране Републичког фонда 
за пензијско осигурање (ПИО). Пријаве у затвореној 
коверти слати или доставити лично на горе наведе-
ну адресу, са обавезном назнаком „Пријава на кон-
курс за заснивања радног односа на одређено вре-
ме за радно место возач у санитетском превозу”. На 
полеђини коверте обавезно написати име и презиме 
кандидата. Све додатне информације се могу доби-
ти на телефон 034/853-349. Пријаве на оглас могу се 
поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Избор кандидата ће изврши-
ти директор Дома здравља Лапово. Одлука о избору 
кандидата ће бити објављена на интернет страници 
Дома здравља Лапово www.dzlapovo.rs у делу „Кон-
курси” од када тече рок за правно поступање по истој. 
Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата 
документа неће бити враћана. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне докумен-
тације. Јавни оглас за заснивање радног односа ће 
бити истакнут на огласној табли Дома здравља Лапо-
во, интернет страницама Министарства здравља Репу-
блике Србије и Дома здравља Лапово, као и у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине специјалиста
у операционим салама за рад на Одељењу 
анестезије, у Служби за анестезиологију  
и реаниматологију, на одређено време  

на 3 месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација из 
анестезиологије са реаниматологијом, VII/2 степен; 
стручни испит; лиценца; специјалистички испит; нај-
мање три године и шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине. 

2. Доктор медицине
за рад у Служби микробиолошке 

дијагностике, на одређено време на 3 месеца 
због повећаног обима посла

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

3. Медицинска сестра – техничар 
на осталим болничким одељењима за рад у 
Дневној болници интернистичке службе у 
Служби за интерну медицину, на одређено 

време ради замене привремено одсутне 
запослене до истека породиљског одсуства

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

4. Спремач / спремачица 
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге за рад у Одељењу за одржавање 
хигијене објеката и простора у Служби за 

техничке, помоћне и друге сличне послове 
при Заједничким немедицинским пословима, 
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог до истека  
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Основна школа. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: За радно 
место бр. 1: молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе; овере-
ну фотокопију уверења о положеном специјалистичком 
испиту; оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; фотокопију личне карте или очитане податке 
са личне карте (уколико је чипована); фотокопију изво-
да из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме); оверену фото-
копију лиценце издате од надлежног органа. За радна 
места од бр. 2 до бр. 3: молбу за пријем и биографију, са 
адресом, контакт 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 књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме); оверену фото-
копију лиценце издате од надлежног органа. За радно 
место бр. 4: молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном; оверену фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи; фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована); 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико 
је сведочанство издато на девојачко презиме). 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Изабрани кандидати пре заснивања радног одно-
са дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Уколико изабрани кандидат не доста-
ви наведена документа у остављеном року, са њим се 
неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаву доста-
вити у затвореној коверти са назнаком: „За оглас” са 
називом и редним бројем радног места за које се кон-
курише искључиво поштом а на горе наведену адре-
су. Опис послова: према Правилнику о организацији 
и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА
„Др АЛЕКСА САВИЋ”

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
18400 Прокупље, Пасјачка 2

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: Високо образовање: на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање пет годи-
на по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца. 
Заинтересовани кандидати подносе следећу докумен-
тацију: пријаву са кратком биографију, адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о завршеном медицинском факултету; оверену 
фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију решења о упису у комо-
ру или лиценцу издату од надлежне Коморе; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме).

Медицинска сестра – техничар
пробни рад 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: Средње образовање, здравствене струке, 
смер општи, педијатријски и гинеколошко-акушерски; 

стручни испит; лиценца. Заинтересовани кандидати 
подносе следећу документацију: пријаву са кратком 
биографију, адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој 
медицинској школи, смер општи, педијатријски и 
гинеколошко-акушерски; оверену фотокопију уве-
рења (потврде) о положеном стручном испиту; овере-
ну фотокопију решења о упису у комору или лицен-
цу издату од надлежне Коморе; оверену фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме).

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају  

здравствене услуге, пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Основно образовање. Заинтересовани кан-
дидати подносе следећу документацију: пријаву са 
кратком биографију, адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној 
основној школи; оверену фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве се достављају искључиво 
поштом у затвореним ковертама са назнаком пријава 
на конкурс, на горе наведену адресу. Неблаговремена 
пријава се неће разматрати и неотворена ће се врати-
ти пошиљаоцу, са назнаком датума када је примљена. 
Пријава са непотпуним подацима и непотпуном доку-
ментацијом ће бити одбијена.

ДОМ ЗДРАВЉА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Железничка 12

тел. 014/3150-065

Доктор медицине
у хитној медицинској помоћи за рад  
у Служби хитне медицинске помоћи  

са санитетским транспортом

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: 1. високо образовање/област медицинске науке/ на: 
интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; стручни 
испит; лиценца или решење о упису у надлежну комору; 
најмање шест месеци радног искуства у звању докто-
ра медицине. Опис послова у складу са Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији посло-
ва Дома здравља Ваљево. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању; доказ о положеном 
стручном испиту; фотокопију лиценце или решења о 
упису у надлежну комору. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на горе наведену адресу.

Доктор медицине изабрани лекар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслог становништва

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: 1. високо образовање/област медицинске науке/ на: 
интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; стручни 
испит; лиценца или решење о упису у надлежну комору; 
најмање шест месеци радног искуства у звању докто-
ра медицине. Опис послова у складу са Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији посло-
ва Дома здравља Ваљево. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању; доказ о положеном 
стручном испиту; фотокопију лиценце или решења о 
упису у надлежну комору. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на горе наведену адресу.

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време до повратка  

одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне 
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услове: 1. високо образовање/област медицинске нау-
ке/ на: интегрисаним академским студијама, по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; стручни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну комору; најмање шест месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине. Опис послова у складу 
са Правилником о унутрашњој организацији и систе-
матизацији послова Дома здравља Ваљево. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; 
фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању; доказ о положеном стручном испиту; фотоко-
пију лиценце или решења о упису у надлежну комору. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве са документацијом доставити на 
горе наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима за потребе 

Службе ортопедије и трауматологије на 
одређено време до повратка привремено 

одсутне запослене са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа општег смера; положен стручни испит; 
лиценца или решење о упису у надлежну комору. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и контакт подацима; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фоткопију важеће лиценце 
за рад или решење о упису у надлежну комору; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до проме-
не презимена). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне 
послове (писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове ________ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву).

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

БУЈАНОВАЦ
Бујановачка Бања
тел. 017/7651-292

1. Рецепционер
на одређено време од 2 месеца

2 извршиоца

2. Домар – мајстор одржавања
на одређено време од 2 месеца

3. Помоћни радник на нези болесника  
– III у хидро блоку

на одређено време од 2 месеца

4. Помоћни радник на одржавању  
јавних и зелених површина
на одређено време од 2 месеца

УСЛОВИ: За радно место под бројем 1 средња економ-
ска школа или одговарајућа средња, стручна спрема. 
За радно место под бројем 2 средња стручна спре-
ма машинског смера. За радно место под бројем 3 и 
4 завршена основна школа. Уз молбу кандидати су 
обавезни да доставе: кратку биографију са назначе-
ном адресом становања и контакт телефон; извод из 
матичне књиге рођених – оверену фотокопију; оверену 
фотокопију дипломе, за радно место под бројем 1 и 
2; сведочанство о завршеној основној школи за радно 
место под бројем 3 и 4. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаву доста-
вити у затвореној коверти са назнаком: „За оглас” на 
адресу: Специјална болница за рехабилитацију Бујано-
вац, Бујановачка бања, 17520 Бујановац. Кандидати ће 
бити обавештени о избору у року који неће бити дужи 
од 30 дана. Овај оглас се објављује код Националне 
службе за запошљавање и на веб сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Опис посла за наве-

дена занимања је садржан у каталогу радних места, 
са којим ће кандидати бити упознати у виду додатних 
информација и приликом заснивања радног односа.

ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР”
26360 Пландиште, Карађорђева 13

тел. 013/861-230
e-mail: dom.zdravlja@hemo.net

Дипломирани фармацеут  
– медицински биохемичар

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве: високо образовање на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. г. (фармацеутски факул-
тет), на основним студијама у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. г. (фармацеутски факултет, VII/1 
степен стручне спреме), стручни испит, лиценца за рад. 
Кандидати достављају: пријаву на оглас са кратком био-
графијом са адресом и контакт телефоном, лекарско 
уверење о општој здравственој способности, оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или ове-
рену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору 
здравствених радника, оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, фотокопија личне карте. 

Медицинска сестра – техничар
УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве: завршена средња медицинска школа општег сме-
ра, стручни испит. Кандидати достављају: пријаву на 
оглас са кратком биографијом са адресом и контакт 
телефоном, лекарско уверење о општој здравственој 
способности, оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, фото-
копија личне карте.

ОСТАЛО: Опис послова утврђени су Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова 
Дома здравља Пландиште и кандидатима су доступ-
ни на увид у просторијама Службе за правне послове 
Дома здравља Пландиште радним данима од 10 до 12 
часова. Пријаве слати на адресу Дома здравља План-
диште, Карађорђева 13, 26360 Пландиште са напо-
меном „Пријава на оглас за пријем у радни однос на 
неодређено време за радно место ____ (навести рад-
но место за које се конкурише)”. Оглас се објављује 
код Националне службе за запошљавање Пландиште 
и на сајту Министарства здравља, сајту дома здравља 
и на огласној табли Дома здравља. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од објављивања огласа у публика-
цији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Одлука о избору кандидата ће бити донета у року 
од 30 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва и иста ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља. Кандидати који испуњавају услове огласа 
могу бити позвани на разговор уколико су потребне 
додатне информације које могу бити важне за доно-
шење одлуке о пријему. Приложена документација уз 
пријаву не враћа се кандидатима. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Оглас објављен 21.12.2022. године, у публикацији 
„Послови”, поништава се за радно место кувар, на 
одређено време до два месеца. У осталом делу текст 
огласа остаје 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
2 извршиоца

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска шко-
ла педијатријског или општег смера; положен стручни 
испит; најмање 6 месеци радног искуства на наведе-
ним пословима.

Кувар
на одређено време до два месеца,  

за потребе Одсека за припремање хране

УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме; 1 година 
радног исксутва на одговарајућим пословима.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: кратку био-
графију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе 
о завршеној школи; фотокопију радне књижице или 
другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.) 
а кандидати за радно место медицинска сестра – тех-
ничар и фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; Кандидати 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.). При-
ликом заснивања радног односа, кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се прима. Пријаве 
слати у затвореној коверти, на наведену адресу Кли-
нике, са назнаком радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА 
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

– ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Виши радиолошки техничар
пробни рад 3 месеца

Виши радиолошки техничар
на одређено време до повратка одсутног 

радника, пробни рад 3 месеца 

Опис послова: води неопходну медицинску докумен-
тацију и евиденцију у Служби, врши снимања у ради-
ографији и мамографији, припрема контрастна сред-
ства и растворе неопходне за рад, припрема пацијента, 
опрему и средства за дијагностичке и УЗ прегледе, 
помаже лекару радиологу код свих радиоскопских и 
радиографских прегледа где је то потребно, одговоран 
је за употребу заштитних средстава при раду у зони 
јонизујућег зрачења, стара се о редовном одржавању 
апарата у Ро и УЗ кабинету, фактурише пружене здрав-
ствене услуге, ради и остале послове из своје струке 
по налогу одговорног радиолошког техничара, и начел-
ника службе којима је и одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образо-
вање медицинске струке, на основним студијама првог 
степена (струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Радно искуство 
/ Додатна знања / испити: стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању вишег 
радиолошког техничара; познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окружење); потвр-
да о радној способности за рад у зони јонизујућег зра-
чења. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и 
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фото-
копије, које се не враћају кандидатима. Уз молбу при-
ложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној 
школи, фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања огласа, поштом или лич-
ном доставом у писарницу Дома здравља „Др Милутин 
Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 12. Обавез-
но назначити за које радно место се конкурише. Резул-
тати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља 
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли – IV спрат.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Слобода бб.
тел. 034/6312-306

Возач санитетског превоза
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени 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 – аутентично тумачење) и Посебни 
услови утврђени Правилником о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији послова у Заводу. Посебни 
услови: V/III степен стручне спреме, возачка дозвола 
Б категорије, при заснивању радног односа мора посе-
довати лекарски налаз који потврђује рад под отежа-
ним условима са завршеним курсом по програму одсе-
ка за стручно усавршавање. Опис послова: Послови 
возача санитестског превоза у складу са Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији послова 
у Заводу. Заинтересовани кандидати подносе следећа 
документа у оригиналу или овереној копији: диплому 
средње школе (V/III степен); уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена кандидата); уверење Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање или други доказ 
о радном искуству на пословима из делатности Заво-
да; доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлежног суда) 
– не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице) – не старије 
од 6 месеци; доказе о додатном стручном образовању 
или оспособљености (уколико их кандидат поседује); 
возачку дозволу Б категорије; кратку биографију, са 
адресом, контакт телефоном, e-mail адресом. 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 користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Завод за ургент-
ну медицину Крагујевац. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Оглас ће 
бити објављен и на интернет презентацији Минис-
тарства здравља РС, интернет презентацији Завода и 
огласној табли Завода. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Кандидати који се јаве на 
оглас, могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку 
о пријему. По завршетку конкурса предата докумен-
та се неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 
034/6312-306. Пријаве се подносе лично или путем 
поште у затвореној коверти (препоручено) на адре-
су: Завод за ургентну медицину Крагујевац, Улица 
Слобода бб, 34000 Крагујевац, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос – радно место возач 
санитетског превоза”.

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ШТРПЦЕ, ПРИЗРЕН И ГОРА

38236 Штрпце, Цара Лазара бб.

Водитељ случаја
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених Законом о раду, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове: да је државља-
нин Републике Србије; да је стекао високо образовање 
на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године, или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има најмање једну годину радног искуства у 
струци у складу са прописима којима се уређује област 
социјалне заштите; да није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у државним органима. Кан-
дидат, уз пријаву мора да поднесе следеће документе 
у оригиналу или у овереној копији не старијој од шест 
месеци: пријаву, својеручно потписану, са биографијом 
и наводима о досадашњем радном искуству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; 
доказ о одговарајућој стручној спреми, оригинал 

или оверену фотокопију дипломе; потврду о радном 
искуству у струци; уверење да није осуђиван; уверење 
да није под истрагом и уверење о општој здравственој 
способности.

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених Законом о раду, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове: да је државља-
нин Републике Србије; да је стекао високо образовање 
на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године, или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има најмање пет година радног искуства у 
струци у складу са прописима којима се уређује област 
социјалне заштите; да није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у државним органима. Кан-
дидат, уз пријаву мора да поднесе следеће документе 
у оригиналу или у овереној копији не старијој од шест 
месеци: пријаву, својеручно потписану, са биографијом 
и наводима о досадашњем радном искуству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; 
доказ о одговарајућој стручној спреми, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе; потврду о радном 
искуству у струци; уверење да није осуђиван; уверење 
да није под истрагом и уверење о општој здравственој 
способности. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана и почиње тећи наредног дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са потребном документацијом, доставити на 
адресу: Центар за социјални рад Штрпце, Призрен и 
Гора, 38236 Штрпце, Цара Лазара бб., са назнаком: 
„Пријава на конкурс”. Конкурса се објављује и на 
огласној табли Центра за социјални рад Штрпце, При-
зрен и Гора. Све додатне информације могу се добити 
на телефон 0290/71-076.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ВУЧИТРН

38213 Прилужје
тел. 028/467-330

e-mail: csrvucitrn@gmail.com

Водитељ случаја
УСЛОВИ: Држављанство Републике Србије; високо 
образовање на студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ 
бодова, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање од 10. сеп-
тембра 2005. године (дипломирани социјални радник, 
психолог, педагог, специјални педагог и андрагог); 
једна година радног искуства на основним стручним 
пословима у социјалној заштити у складу са прописи-
ма којима се уређује област социјалне заштите; знање 
рада на рачунару; завршена обука по акредитованом 
програму за водитеља случаја; лиценца за обављање 
послова, у складу са Законом којим се уређује социјал-
на заштита и прописима донетим на основу Закона. Уз 
пријаву доставити потребну документацију: очитану 
личну карту; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; оверен препис дипломе; потвр-
ду о радном искуству; потврду о завршеној обуци по 
акредитваном програму за водитеља случаја; лицен-
цу за обављање послова, у складу са Законом којим 
се уређује социјална заштита и прописима донетим 
на основу Закона; уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или кривична дела која га чине 
неподобним за обављање послова у центру за социјал-
ни рад; лекарско уверење.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Држављанство Републике Србије; високо 
образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године (дипломирани економиста); најмање 
једна година радног искуства; знање на рачунару. Уз 
пријаву доставити потребну документацију: очитану 

личну карту; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; оверен препис дипломе; потвр-
ду о радном искуству; уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или кривична дела која га чине 
неподобним за обављање послова у центру за социјал-
ни рад; лекарско уверење.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: 
Центар за социјални рад Вучитрн, 38213 Прилужје.

ИВАНА ЈОВИЋ ПР 
ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР 
НАШ КУТАК ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 56
тел. 060/0101-732

e-mail: ivancicaj81@gmail.com

Дефектолог васпитач
пробни рад

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: васпитач, меди-
цинско-педагошка сестра; VI/1 степен стручне спреме: 
васпитач педагошке деце; VI/2 степен стручне спре-
ме: дефектолог, васпитач; VII/1 степен стручне спре-
ме: дипломирани дефектолог. Слање пријаве за посао 
мејлом, лице за контакт: Ивана Јовић.

ЗАЈЕДНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СОЛИДАРНОСТ”

ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ 
И МИОНИЦА

14240 Љиг, Карађорђева 8
тел. 014/3445-241, 3445-112

Водитељ случаја
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да 
испуњава и следеће услове: да је држављанин Репу-
блике Србије; да је стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије), односно на основним 
студијама од најмање четири године, и то: дипломи-
рани социјални радник; најмање пет година радног 
искуства у струци, положен стручни испит и лиценца 
за обављање основних послова социјалне заштите. 
Кандидат је дужан да уз пријаву са биографским пода-
цима поднесе доказ о стручној спреми, доказ о рад-
ном искуству, доказ о положеном испиту за лиценцу 
за рад у области социјалне заштите, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да 
није осуђиван и да се против њега не води кривични 
поступак. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на горе наведену адресу са назнаком: „За 
јавни оглас за водитеља случаја”.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
БУЈАНОВАЦ

Бујановац, Карађорђа Петровића бб.
тел. 017/851-222

Возач
УСЛОВИ: стечено средње образовање, изузетно основ-
но образовање и радно искуство на тим пословима сте-
чено до дана ступања на рад, возачка дозвола одгова-
рајуће категорије Б. Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: пријава са биографијом, оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству, ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврдјује стручна спрема, оригинал или ове-
рена фотокопија уверења из суда да се против канди-
дата не води кривични поступак за кривично дело које 
се гони по службеној дужности, оригинал или овере-
на фотокопија уверења из казнене евиденције да се 
кандидат није осуђиван на казну затвора у трајању од 
најмање шест месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о здравственој способности за заснивање 
радног односа. Рок за подношење пријаве на конкурс 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање – публи-
кацији „Послови”. Пријава на конкурс врши се на горе 
наведену адресу.
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САВЕЗ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ 
И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ БЕОГРАДА

Београд

Неговатељица / домаћица
за потребе рада у социјалној заштити,  

на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца

Опис радних задатака: активностима услуге помоћ у 
кући за децу са сметњама у развоју обезбеђује се одго-
варајућа нега и помоћ у кући која, у складу са про-
ценом потреба корисника може да обухвата: помоћ 
у обезбеђивању исхране, помоћ у одржавању личне 
хигијене и хигијене стана, помоћ у загревању просто-
рија, помоћ у задовољавању социјалних, културно-за-
бавних и других потреба, посредовање у обезбеђивању 
различитих врста услуга (посредовање у поправци 
водоводних, електричних и других инсталација итд.), 
набавку и надгледање узимања лекова и примену саве-
та прописаних од стране квалификованих медицинских 
стручњака, одвођење на лекарске прегледе, санирање 
и негу мањих повреда, контролу виталних функција, 
чување, анимација, односно провођење структуираног 
слободног времена у односу на потребе корисника.

УСЛОВИ: сертификат о положеној обуци за посао 
неговатељице / домаћице по акредитованом програму 
обуке; уверење о здравственом стању о способности за 
рад са децом; држављанство Републике Србије; да кан-
дидат није осуђиван и да се против њега не води кри-
вични поступак. Посебна погодност: послодавац нуди 
бесплатну обуку и добијање сертификата по акредито-
ваном програму обуке за пријављене кандидате. При-
ликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан 
да достави следећа документа: кратку биографију са 
контакт подацима, очитану личну карту. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од објављивања огласа на јав-
ним гласилима Националне службе за запошљавање. 
Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у 
радни однос биће донета у року од 30 дана од дана 
завршетка конкурса. У том периоду биће реализована 
бесплатна обука и дообука за заинтересоване канди-
дате. Пријаве са кратком биографијом и скенираном 
личном картом доставити на имејл: office@cerebralbg.net. 
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Дилбера Сарајлић, тел. 062/8098-105 (радним данима 
од 12 до 15 часова).

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„МАЛИ ЗВОРНИК”

15318 Мали Зворник, Краља Петра I 18
тел. 015/471-190

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, канди-
дат треба да испуњава и следеће посебне услове: да 
је држављанин Републике Србије, да је стекао висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године и одговарајући академски, односно стручни 
назив утврђен у области правних, економских, пси-
холошких, педагошких, андрагошких и социолошких 
наука, односно стручни назив дипломирани социјални 
радник, да има најмање пет година радног искуства 
у струци, да поседује организаторске способности, да 
није осуђиван и да се против њега не води кривични 
поступак за кривична дела која га чине неподобним за 
вршење функције. Уз пријаву на конкурс приложити 
следећу документацију: пријаву, својеручно потписа-
ну, са радном биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству, копија или очитана лична карта, 
извод из матичне књиге рођених – оригинал, уверење 
о држављанству – оригинал не старији од шест месе-
ци, оверена фотокопија дипломе о стеченом образо-
вању, потврда о радном стажу у струци, уверење суда 
да лице није под истрагом и да се против истог не води 
кривични поступак односно да није подигнута оптуж-
ница или оптужни предлог за кривична дела за које се 
гоњење предузима по службеној дужности, уверење да 
није осуђиван. Уз доказе о испуњености услова конкур-
са кандидат је дужан да поднесе: програм рада за ман-
датни период на који се врши избор. Пријаве са про-
писаном конкурсном документацијом и програм рада 
слати на горе наведену адресу, са назнаком: „Конкурс 
за директора”. Рок за подношење пријаве је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпу-
не, нејасне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
„НАПРЕДАК”

14253 Осечина, Карађорђева 114
тел. 014/451-077

Директор
на мандатни период у трајању  

од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице: 
држављанин Републике Србије, које је стекло високо 
образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и одго-
варајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, педагошких, 
андрагошких и социолошких студија, односно стручни 
назив дипломирани социјални радник и има најмање 
пет година радног искуства у струци; које није осуђива-
но, нити се налази под истрагом за кривична дела која 
га чине неподобним за обављање функције директора. 
Мандат директора траје четири године и исто лице може 
бити поново бирано за директора. Документација коју 
кандидати прилажу: пријава на конкурс која садржи рад-
ну биографију кандидата; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; доказ о стручној спреми 
кандидата; доказ о радном искуству кандидата; уверење 
да кандидат није под истрагом и да се против њега не 
води кривични поступак за дела за које се гоњење пре-
дузма по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 
шест месеци). Сви докази се прилажу у оригиналу или 
овереној фотокопији. Уз наведену документацију кан-
дидат подноси и Програм рада за мандатни период на 
који се врши именовање. Рок за подношење пријава је 
петнаест дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом слати на горе наведену 
адресу, са назнаком: „Конкурс за именовање директо-
ра”. Пријаве са потребном документацијом се могу пре-
дати и лично у просторијама Центра за социјални рад 
„Напредак” (I спрат, канцеларија бр. 8), сваког радног 
дана у периду од 09 до 14 часова. Пријаве се предају 
у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за имено-
вање директора”. Додатна обавештења о конкурсу се 
могу добити сваким радним даном у периоду од 09 до 14 
часова, позивом на број 014/451-077.

Индустрија и грађевинарство

ЈП ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 
НА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ 
ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ СУРЧИН

11271 Сурчин, Војвођанска 109
тел. 011/8443-501

e-mail: gas.surcin@gmail.com

Бравар
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме машинског смера, 
возачка дозвола Б категорије, пробни рад месец дана. 
Рок за пријављивање на конкурс је 30 дана од дана 
објављивања.

„ДМВ” ДОО ИНДУСТРИЈСКИ 
КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ

18000 Ниш, Краљевића Марка бб.

Грађевински мајстор
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: Опис посла: грађевински мајстор за посло-
ве: израда оплате, армирање, бетонирање, зидање 
и малтерисање, израда скеле, ручни ископ и радо-
ви рушења, утовар и истовар материјала, извођење 
осталих грађевинских радова. Образовање: минимум 
основна школа. Радно искуство: минимум 6 месеци. 
Додатна знања и вештине: способност и искуство у 
извођењу грађевинских радова. Заинтересовани кан-
дидати треба да пошаљу биографију на мејл адресу: 
posao@dmv.rs, или да се јаве на контакт телефоне: 
018/3408-100, 018/3408-140, 063/594-519.

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
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

1. Наставник у звању ванредни професор  
за Међународноправну ужу научну 

област, предмети Међународно јавно 
право и Увод у право европских 

интеграција
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Стручна спрема: високо образовање ниво 
8 НОКС-а, научни степен доктора наука из научне 
области за коју се бира. Остали услови утврђени су 
чланом 74 став 8 и чланом 75 став 1 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 
27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – 
аутентично тумачење, 67/21. и 67/21 – др. закон), 
чланом 112. и 115. Статута Универзитета у Београ-
ду – Правног факултета. и чланом 25. Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији посло-
ва на Правном факултету Универзитета у Београду, 
01-број: 1556/2 од 16.11.2022. године.

2. Сарадник у звању асистент за 
Грађанскоправну ужу научну област, 

предмет Облигационо право
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Стручна спрема: високо образовање ниво 7.1 
или 7.2 НОКС-а, студент докторских академских сту-
дија, који је претходне нивое студија завршио са уку-
пном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао 
за наставни рад. Овај као и остали услови утврђени су 
чланом 84. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 
6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21. 
и 67/21 – др. закон), чланом 117. Статута Универзите-
та у Београду – Правног факултета и чланом 29 Пра-
вилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова на Правном факултету Универзитета у Београ-
ду, 01-број: 1556/2 од 16.11.2022. године.

Пословни центри НСЗ
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3. Сарадник у звању сарадник у настави 
за ужу научну област Правна историја, 

предмет Римско приватно право
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Стручна спрема: високо образовање ниво 6.2 
НОКС-а, студент мастер академских или специјалистич-
ких студија, који је претходне нивое студија завршио 
са укупном оценом најмање 8 (осам) и који показује 
смисао за наставни рад. Овај као и остали услови 
утврђени су чланом 82. и чланом 83. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 
27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – 
аутентично тумачење, 67/21. и 67/21 – др. закон), чла-
ном 117 Статута Универзитета у Београду – Правног 
факултета, чланом 30 Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова на Правном 
факултету Универзитета у Београду, 01-број: 1556/2 
од 16.11.2022. године као и Правилником о условима, 
начину и поступку избора у сарадничка звања, 01-број: 
801/1 од 13.06.2022. године.

4. Сарадник ван радног односа 
(демонстратор) за ужу научну  

област Кривично право, предмет 
Кривично право

на одређено време у школској 2022/2023. 
години, на Катедри за кривично право

5. Сарадник ван радног односа 
(демонстратор) за Међународноправну 
ужу научну област, предмети: Људска 

права и Међународно правосуђе
на одређено време у школској 2022/2023. 
години, на Катедри за међународно право  

и међународне односе

6. Сарадник ван радног односа 
(демонстратор) за Грађанскоправну ужу 
научну област, предмети Наследно право 

и Грађанско процесно право
на одређено време у школској 2022/2023. 

години, на Катедри за грађанско право
2 извршиоца

УСЛОВИ за позиције сарадника ван радног односа 
(демонстратора): студент мастер академских односно 
докторских студија у области правних наука, односно 
других одговарајућих наука који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад. 
Ближи услови за избор сарадника ван радног одно-
са (демонстратора) одређени су чланом 86 Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. зако-
ни, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21. и 67/21 – др. 
закон) и чланом 117. став 3. Статута Правног факулте-
та Универзитета у Београду као и Правилником о усло-
вима, начину и поступку избора демонстратора Уни-
верзитета у Београду – Правног факултета, 01-број: 
2147/1 од 25.12.2012. године.

ОСТАЛО: Обавезна, својеручно потписана, пријава 
кандидата (у три примерка, слободна форма, са наве-
деним контактима) са прилозима у једном примерку 
(биографија, списак научних радова, радови, дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству) подноси 
се у писарници Универзитета у Београду – Правног 
факултета, Булевар краља Александра 67, од 8.00 до 
15.00 часова, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса или поштом.

ГИМНАЗИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ
Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6

Наставник рачунарства и информатике
УСЛОВИ: Кандидати за наставника морају испуњава-
ти услове из чл. 139 чл. 140 и чл. 144 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) односно има-
ти одговарајуће високо образовање, према Закону о 
основама система образовања и васпитања: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне 
или мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-

дије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у Гимна-
зији. Поред наведених услова образовања кандидати 
морају поседовати психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнућа, 
за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања 
на конкурс кандидати треба да поднесу следећа доку-
мента: пријавни формулар за пријаву на конкурс ски-
нут са интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, краћу биографију, оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, уве-
рење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), 
уверење о знању српског језика на коме се остварује 
образовно васпитни рад (само кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Лекарско уверење се подноси пре закључивања угово-
ра о раду. Пријава на конкурс, са доказима о испуње-
ности услова за рад, подноси се школи, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подно-
се у затвореној коверти, непосредно или путем поште 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурсну комисију”. 
Конкурсну документацију не враћамо. Неблаговремeне 
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА”
11561 Дудовица, Др Воје Даниловића број 17А

тел. 011/8187-011

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да испуњавају усло-
ве за заснивање радног односа предвиђене чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: 1) поседовање одговарајућег образовања; 2) 
поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; 3) поседовање 
држављанства Републике Србије; 4) нање српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад; 5) неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију као и непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете и потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар, кандидати дос-
тављају следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, не старију од шест 
месеци; диплому о завршеном високом образовању на 
студијама другог степена, 300 ЕСПБ бодова (кандидат 
доставља диплому основних студија и диплому мастер 
студија) или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, а у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања – уверење из казнене евиденције 
МУП-а, не старије од шест месеци (оригинал или ове-
рену фотокопију); доказ да није покренут кривични 
поступак и да није покренута истрага – уверење из 
надлежног суда, не старије од шест месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење о држављанству, 

не старије од шест месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених, не ста-
рије од шест месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију); доказ о знању српског језика остављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику; CV (биографија кандидата). Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Приложена документација се не враћа. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос. Кандидати се упућују 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима, доставља 
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве 
доставити лично или путем препоручене поште на 
адресу школе: Основна школа „Михаило Младеновић 
Сеља”, 11561 Дудовица, Др Воје Даниловића број 17А, 
са назнаком: „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

11563 Велики Црљени, Стевана Филиповића 10
тел. 011/8161-300

Наставник разредне наставе

Наставник предметне наставе  
– наставник историје
са 80% радног времена

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да испуњавају услове 
за заснивање радног односа предвиђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања: 
1. поседовање одговарајућег образовања; 2. поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; 3. поседовање држављан-
ства Републике Србије; 4. знање српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад; 5. нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију као и непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и потребну документацију зајед-
но са одштампаним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар, кандидати достављају следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, наставник разредне наставе: диплома 
о завршеном високом образовању на студијама дру-
гог степена (300 ЕСПБ бодава, као доказ се прилаже 
и диплома основних и мастер студија) или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање до  
10. септембра 2005. године, а у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи, наставник предметне 
наставе / наставник историје: диплома о завршеном 
високом образовању на студијама другог степена 
(300 ЕСПБ бодава, као доказ се прилаже и диплома 
основних и мастер студија) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, а у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, домар / мајстор одржавања: диплома 
о завршеном средњем образовању, трећи или четврти 
степен стручне спреме машинске, електро, столарске 
или водоинсталатерске струке; доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања – уве-
рење из казнене евиденције МУП-а, не старије од шест 
месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); доказ о знању српског језика 
достављају само кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику; CV (биографија 
кандидата). Рок за пријављивање на конкурс је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, конкур-
сна комисија врши ужи избор кандидата које упућује 
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на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима, доставља 
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве 
доставити лично или путем препоручене поште на 
адресу школе.

ОШ „МЛАДОСТ”
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник технике и технологије

Наставник историје
са 30 сати недељно

Наставник физике
са 20 сати недељно

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 ст. 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) из научне, односно 
из стручне области за одговарајући предмет односно 
групу предмета или студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне области или области педагошких наука или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године.

Спремачица
УСЛОВИ: Завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да: имају држављанство 
Републике Србије; имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лоца, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављења, 
за кривично дело примања мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, 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 дескриминаторно пона-
шање; знају српски језик на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Пријавље-
ни кандидати на конкурс су дужни да доставе попуње 
пријавни формулар и оригинале или оверене фото-
копије тражене документације о испуњености услова 
конкурса, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима ће се доста-
вити пре закључивања уговора о раду. На основу чл. 
154 Закона о основама система образовања и васпи-
тања решење о избору кандидата по расписаном кон-
курсу ће бити оглашено на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете када постане коначно.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
11050 Београд, Ватрослава Јагића 5

тел. 011/2452-561

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 

стручних предмета у стручној школи  
са одељенским старешинством – 

наставник виолине

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 

стручних предмета у стручној школи  
са одељенским старешинством – 

наставник хармонике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
из члана 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС бр. 
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 27/18 – др. закони, 
6/20 и 129/21). Степен и врста образовања за радно 
место мора бити у складу са чланом 2 Правилника о 

степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 18/2013, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20). 
Кандидат мора: 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и вапитања; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик. Кандидати подно-
се попуњен пријавни формулар преузет са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз попуњени пријавни формулар, 
поред радне биографије, кандидати, у оригиналу или 
овереној фотокопији, прилажу: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, са исправом коју издаје 
високошколска установа, а којом кандидат доказује 
да је стекао образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина сагласно члану 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања; доказ 
о неосуђиваности за кривична дела и о непостојању 
дискриминаторног понашања сагласно члану 139 ст. 1 
тач. 3 ЗОСОВ а (извод из казнене евиденције МУП-а 
Републике Србије и потврда Повереника за заштиту 
равноправности – не старије од 6 месеци) – уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; доказ о знању 
српског језика за кандидате који на српском језику 
нису стекли одговарајуће образовање. Пре закључења 
уговора о раду, кандидати подносе и доказ о испуње-
ности услова из члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима). Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неправовре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе 
у Секретаријату школе, радним даном од 10-12 часова, 
или се шаљу поштом, обавезно са повратницом, уз наз-
наку „За конкурс”.

ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”

11070 Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 41
тел. 011/2601-292

Наставник српског језика и књижевности

Наставник биологије

Наставник географије

Наставник латинског језика

Наставник рачунарства и информатике

Наставник физике
2 извршиоца

Наставник хемије
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да имају одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у гим-
назији.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економске струке.

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност са рад са децом и учени-
цима, да нису осуђивани правоснажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 

и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да имају 
држављанство Републике Србије, да знају српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Докази о 
испуњености услова конкурса подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс 
кандидати поред биографије треба да приложе (у ори-
гиналу или оверене копије) дипломе о стеченом обра-
зовању (оверену фотокопију дипломе основних студија 
и мастер студија), уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. 
Докази не смеју да буду старији од 6 месеци. Пријаве 
слати на наведену адресу са назнаком: „За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Документа и пријаве се могу доставити 
и лично у канцеларији секретара школе у ОШ „Ђуро 
Стругар”, Милутина Миланковића 148, Нови Београд 
сваког радног дана од 9 до 14 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3

Редовни професор за ужу научну област 
Хунгарологија, предмети Мађарска 
књижевност, Мађарска култура и 

Теорија и техника превођења
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне 
области за коју се бира. Остали услови утврђени Зако-
ном о високом образовању, Статутом Универзитета у 
Београду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Статутом Филолошког факултета Универ-
зитета у Београду. Кандидати подносе и потписану 
Изјаву о изворности Образац 4 (преузети са сајта Уни-
верзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-
propisi.php). Кандидати подносе својеручно потписану 
пријаву на конкурс са биографијом у прилогу пријаве, 
доказ којим се потврђује одговарајућа стручна спрема, 
у оригиналу или овереној фотокопији, списак радова 
и радове, уверење о држављанству, у оригиналу или 
овереној фотокопији, извод из матичне књиге рође-
них, у оригиналу или овереној фотокопији на наведену 
адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”

11000 Београд, Радослава Грујића 2а

Административни радник
УСЛОВИ: средња школа. Остали услови су прописани 
чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидати подносе: одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
биографију са следећим доказима о испуњености усло-
ва: доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија 
дипломе); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци; 
уверење о неосуђиваности прибављено од надлежног 
органа МУП-а, не старије од 6 месеци; доказ о знању 
српског језика, подноси кандидат који средње, високо 
образовање није стекао на српском језику, издат од 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са ученицима (лекарско уверење) кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. 
Пријаве се подносе на наведену адресу школе, са наз-
наком: „За конкурс”. 

Национална служба
за запошљавање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3/III

тел. 011/2637-421

Наставник у звање ванредног 
професора, за ужу научну област 

Регионална географија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из научне области Геонауке. Остали 
услови утврђени су Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. 
закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/2021 – аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Статутом 
Географског факултета, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзи-
тету у Београду, Правилником о изменама и допунама 
Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београду, Пра-
вилником о измени и допуни Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса 
(биографија, списак научних радова, радови, уверење 
о држављанству, оверене копије диплома о заврше-
ним претходним степенима студија и оверена копија 
дипломе о стеченом научном називу доктора наука из 
научне области за коју се бира) достављају се у писа-
ној и електронској форми (ЦД, УСБ) на наведену адре-
су Факултета, Београд, канцеларија 10, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН”

11070 Нови Београд, Антифашистичке борбе 1а
тел. 011/2144-740

Стручни сарадник – библиотекар 
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чл. 24 Закона о раду треба да испуњава и посебне 
услове прописане чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања и важећим 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији.

Чистачица
УСЛОВИ: Основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава 
формулар за пријем у радни однос у установи образо-
вања и васпитања који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Кандидати 
достављају следећу документацију: попуњен пријав-
ни формулар преузет на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем степену и врсти образовања, уверење 
о неосуђиваности надлежне полицијске управе (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 3 месе-
ца), уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне 

књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија), уколико кандидат није стекао образо-
вање на српском језику доставља доказ (уверење или 
потврду) да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе и кратку 
радну биографију (CV). Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
из чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор у року од 8 дана биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака о чему ће кандида-
ти бити обавештени путем телефона на бројеве које 
су навели или на наведене имејл адресе. Конкурсна 
комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене и обавити 
разговор са њима. О терминима за разговор кандидати 
бити обавештени путем телефона на бројеве које су 
навели или на наведене мејл адресе. Комисија у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору. Одлуку 
о избору кандидата доноси директор у року од 8 дана 
од достављања образложене листе од стране коми-
сије. Лекарско уверење – доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Лице које достави нео-
верене фотокопије сматраће се да је доставило непот-
пуну документацију. Благовременом пријавом сматраће 
се она пријава која је предата у року утврђеном кон-
курсом. Подаци који се прикупљају биће искоришће-
ни искључиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити података о 
личности. Пријаве се достављају лично у секретаријату 
школе или препорученом поштом на наведену адре-
су са назнаком: „За конкурс – за радно место струч-
ни сарадник – библиотекар”, односно „За конкурс – за 
радно место чистачица”.

„МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ”
11233 Мала Иванча, Трг братства и јединства 8

тел. 011/8253-202

Професор математике
са 90% радног времена

Административно финансијски радник
са 50% радног времена

Домар школе
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021): одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/19, 6/2020 и 129/2021); психичка, 
физичка и здравствена способности за рад са децом 
и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; знање српског језика и језика на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и уз одштампани пријавни 
формулар треба да приложе: потписану биографију; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ да нису осуђивани 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 малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-

браћаја 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 (потврда или 
уверење МУП-а, оригинал или оверена фотокопија – 
не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
(достављају само кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику, у том случају кан-
дидат доставља писмени доказ да је положио српски 
језик по програму високошколских установа – ориги-
нал или оверену фотокопију); доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству оригинал 
или оверена копија – не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија 
– не старије од 6 месеци). Доказ о физичкој, психичкој 
и здравственој способности подноси кандидат прили-
ком заснивања радног односа. Одлуку о избору канди-
дата доноси директор школе након пријема Образло-
жене листе са кандидатима који испуњавају прописане 
услове коју предаје конкурсна комисија и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од 
пријема. Образложене листе кандидата од стране кон-
курсне комисије. Пријава на конкурс обавезно садржи 
податке о кандидату (име, презиме, адреса пребива-
лишта, односно боравишта, контакт телефон, адреса 
електронске поште ако је кандидат поседује). Пријава 
са потребном документацијом подноси се у затвореној 
коверти са назнаком: „Конкурс за ____ (навести радно 
место за које се конкурише)”. Документација се може 
доставити лично или поштом на горе наведену адресу. 
Школа нема обавезу да пријављеном кандидату враћа 
документацију. Ближа обавештења се могу добити у 
секретаријату школе на број телефона 011/8253-202.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГАВРИЛО ПРИНЦИП”

11080 Земун, Крајишка 34

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава прописане усло-
ве из члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20, 129/21), а у вези са чла-
ном 139 наведеног Закона о основама система образо-
вања (у даљем тексту: Закон) и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни 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 и 2/2022 од 17.03.2022. године), да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду са изабраним кан-
дидатом); да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (доказује 
се изводом из казнене евиденције, коју прибавља кан-
дидат у Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе); да има држављанство Републике 
Србије (доказује се уверењем о држављанству, у ори-
гиналу или овереној копији, не старије од 6 месеци); 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик). Доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад – српски 
језик, у обавези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
пријаву на конкурс кандидат подноси: пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, биографске 
податке односно радну биографију; оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о завршеном одго-
варајућем високом образовању у складу са чланом 
140Закона; оверен препис или оверену фотокопија 
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту (дозволи за рад) – уколико кандидат 
има лиценцу; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија); уверење о држављанству 
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(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 
извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе након објаве конкурса (не старије о 6 
месеци); уверење из суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месе-
ци); доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – српски језик, у обавези су 
да доставе само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске 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 уговора о раду. 
Сви кандидати који испуњавају услове упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија обавља разговоре са кандидатима 
са листе кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од достављања образложене листе кандидата. Прија-
ве се достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”, поштом на горе 
наведену адресу или лично, радним данима од 08.00 
до 14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, као и пријаве са неовереном документацијом неће 
се разматрати. За додатне информације обратити се 
секретаријату школе, на телефон: 011/2194-454. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3

Сарадник ван радног односа  
– демонстратор за ужу научну област 

Германистика, предмети Немачки језик  
и Увод у германистику

на одређено време,  
за школску 2022/23. годину

УСЛОВИ: студент првог, другог или трећег степена, 
под условом да је на студијама првог степена студија 
остварио најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном про-
сечном оценом најмање 8. Кандидати подносе пријаву 
са биографијом, доказ о редовном студирању, оверену 
фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству 
на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”
11000 Београд, Тимочка 24

тел. 011/328-36621

Наставник француског језика

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане 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 основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („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, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
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 има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1, 

3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о 
испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора 
о раду. Уз одштампан и читко попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на сајту Министарства просвете и 
кратку биографију, доставити следеће доказе: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или 
оверена копија не старија од шест месеци); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија не ста-
рија од шест месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија не старија од шест месе-
ци); уверење о неосуђиваности (оригинал или оверена 
копија не старија од шест месеци); доказ о знању срп-
ског језика (односи се на кандидате који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику). Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља кандидат изабран по 
конкурсу пре закључења уговора о раду. Подаци који 
се прикупљају од кандидата биће искоришћени искљу-
чиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 87/18). Пријаве са доку-
ментима којима се доказује испуњеност услова конкур-
са доставити на адресу школе, у затвореној коверти, са 
назнаком: „За конкурс”, лично или поштом препоруче-
но, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Ближе информације могу се добити у 
секретаријату школе лично или позивом на телефон: 
011/2836621.

PPU „PLAY”
Београд, Иванковачка 6
e-mail: info@vrticplay.rs

Васпитач
на одређено време ради замене  

одсутног запосленог дуже од 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће зако-
ном прописане услове за заснивање радног односа: 1) 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 и чланом 141 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 6/20 и 129121) и чл. 
39 Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/10, 101/17, 113/17 – 
други закони, 95/18 – други закон 10/19 и 129/219; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; 3) да није осуђиван ван правознажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примања мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; потребно додатно искуство: познавање енглес-
ког језика. Пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
искључиво путем електронске поште на адресу: info@
vrticplay.rs са назнаком: „За конкурс”. Кандидати треба 
да доставе: попуњен пријавни формулар, преузима се 
са званичне странице Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја (скениран); биографију; дипло-
му (скениран оригинал); лиценцу за рад у предшкол-
ској установи; уверење о држављанству; уверење да 
није осуђивана од стране МУПа; потврду о познавању 
енглеског језика. Посебно лекарско уверење, као доказ 
да лице има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом издато у задњих шест месеци 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду.

ОШ „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ”
11507 Стублине, Ваљевски пут бб.

тел. 011/8791-303
e-mail: office@oszivojinperic.edu.rs

Наставник физике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају сле-
деће услове: 1. да имају стечено одговарајуће високо 
образовање прописано чланом 139, 140 и 142 Закону 
о основама система образовања и васпитања: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 

студије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговорајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; лице из потачке (2) 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, а у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
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 и 16/22); 2. психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. извод 
из матичне књиге рођених и 6. да знају српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(образовно-васпитни рад се остварује на српском јези-
ку). Докази о испуњености услова из тачака 1), 3), 4), 
5), 6), саставни су део пријаве за конкурс и подносе се 
у виду оригинала или оверених фотокопија, а доказ 
под 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс кандидати обавезно треба да доста-
ве: одштампан и попуњен пријавни формулар који се 
може преузети на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; радну и личну 
биографију са назначеном адресом и контакт телефо-
ном (CV); доказ о стручној спреми – оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 
високом образовању (уколико је кандидат стекао висо-
ко образовање на студијама другог степена, доставља 
оверену фотокопију дипломе другог степена и овере-
ну фотокопију дипломе основних академскох студија); 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полних слобода, 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 које 
издаје МУП, не старију од 6 месеци (оверену фотоко-
пију или оригинал); уверење о држављанству РС (ори-
гинал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију не старију од 6 месеци); уколико дипло-
ма није издата на српском језику, као доказ да зна срп-
ски језик, кандидат прилаже доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе, у оригиналу или овереној фотокопији. 
Потребно је да кандидати такав попуњен и одштампан 
пријавни формулар са остатком наведеном документа-
цијом доставе на адресу школе, у затвореној коверти 
са назнаком: „За конкурс”. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Кандидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона, у року од 8 дана, 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Директор школе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од 8 дана од достављања образло-
жене листе, коју сачињава Конкурсна комисија након 
обављеног разговора са кандидатима. Пријава на кон-
курс мора садржати актуелни број фиксног и мобилног 
телефона и тачну адресу пребивалишта. Доказ који се 
односи на способност за рад са децом (лекарско уве-
рење) подноси се приликом пријема у радни однос. 
Сви подаци кандидата биће коришћени искључиво за 
потребе конкурса, а све у складу са Законом о заштити 
података о личности. Ближе информација о конкурсу 
могу се добити код секретара школе на број телефона 
011/8791-303 у времену од 8 до 12 часова. 
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СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Херцег Стјепана 7

Наставник предметне наставе  
– биологија

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено 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, однос-
но групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука (мора да има завршене студије првог степена из 
научне 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 образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Посебни услови: високо образовање 
прописано Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 4/2022) из члана 3 тачка 11 подтачка 
1-10 наведеног Правилника.

Радник за одржавање хигијене / 
чистачица

УСЛОВИ: најмање завршено основна школа. 

ОСТАЛО: општи услови (за оба радна места) прописа-
ни чланом 24 став 1 Закона о раду и услови из члана 
139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закони, 10/2019 и 6/2020), и то: држављанство РС, 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; знање српског језика; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са ученици-
ма (доказ се доставља пре закључења уговора о раду). 
Доставити: попуњен и одштампан пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете; кратку биографију; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми за оне који су 
дипломирали пре 10. септембра 2005. године; оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним студијама 
и оверена фотокопија дипломе о стеченом звању мас-
тер за оне који су дипломирали после 10. септембра 
2005. године; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија); уверење да 
кандидати нису правоснажном пресудом осуђивани за 
кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (наведено 
у општим условима конкурса); уверење о знању срп-
ског језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику). Пријаве се достављају 
на наведену адресу Гимназије, са назнаком: „За кон-
курс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краља Александра Обреновића 25

тел./факс: 011/8231-366
e-mail: gimmladsekretar@gmail.com

Наставник физичког васпитања

Наставник рачунарства и информатике
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и 
степен стручне спреме у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 15/13, 11/16, 
2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 14/20 и 1/21) и 
да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 
6/20 и 129/21).

Административно-финансијски радник
УСЛОВИ: да кандидат поседује IV степен стручне 
спреме образовног профила – економски техничар, у 
складу са Правилником о организацији и систематиза-
цији послова и да испуњава услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21).

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат поседује основно образовање и 
да испуњава услове прописане чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 
и 129/21).

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају следећу докумен-
тацију: наставници – диплому о одговарајућем стече-
ном образовању (кандидат који има високо образо-
вање стечено на студијама другог степена доставља 
диплому основних студија и диплому мастер студија), 
административно финансијски радник диплому о одго-
варајућем стеченом образовању, а чистачица сведо-
чанство о завршеном основном образовању. Поред 
наведеног сви кандидати достављају и: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
доказ о знању српског језика уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, доказ из 
МУП-а о неосуђиваности 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела давања или при-
мања 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 кривич-
ну санкцију, и да за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Наведени дока-
зи саставни су део пријаве на конкурс и не могу бити 
старији од 6 месеци, а могу се доставити оригинали 
или оверене копије. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаву на 
конкурс доставити на адресу Школе у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви.” Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. За додатне информације можете се 
обратити секретару школе на тел. 011/8231-366.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
Београд, Маријане Грегоран 62

Наставник разредне наставе

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1) да има одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, према прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005; 
2) да испуњава услове прописане Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017 и 3/2017); 3) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 4) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 5) уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак код надлежног суда; 6) да 
има држављанство Републике Србије; 7) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад.

Сервирка
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1. да има други или трећи 
степен средње стручне спреме (пожељно куварске 
струке); 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак код надлежног суда; 5. да има држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: пријаву на кон-
курс са основним биографским подацима (својеручно 
потписану); одштампан и попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc, оверену фотокопију дипломе 
или уверења о дипломирању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них; извод из казнене евиденције као доказ о неос-
уђиваности за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, које издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци); 
уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак, које издаје надлежни суд (не старије од 6 
месеци); доказ о познавању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао диплому на српском језику, а доказ треба да 
буде издат од стране високошколске установе надлеж-
не за издавање таквих докумената (оригинал или ове-
рена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају 
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном 
неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и небла-
говремене пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о 
здравственој способности, не старије од шест месеци. 
Пријаве са потребном документацијом доставити лично 
или поштом, на горе наведену адресу школе, са наз-
наком: „Пријава на конкурс”. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ДРАЖЕВАЦ”
11506 Дражевац, Дражевачка 146

тел. 011/8780-114

Наставник технике и технологије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом 
и то ако: 1) има стечено одговарајуће високо обра-
зовање, прописано чланом 139 и 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања за 
наставника, васпитача и стручног сарадника основне 
школе и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („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, 17/21, 18/21, 1/22 и 2/22): а) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидистиплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука; б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. год.; лице 
из става 1 подтачке (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
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са децом и ученицима, 3) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за коју је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и запостављање малолетног 
лица или родоскрвњење; 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 кри-
вичну санкцију, и да није, у складу са Законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање од стране кандидата; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат је дужан да попуни пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, који у штампа-
ној форми доставља школи. Уз попуњен пријавни фор-
мулар доставити: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу (важи за кандидате који нису приправници); 
уверење о држављанству, оверена фотокопија; извод 
из матичне књиге рођених, оверена фотокопија; уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном суд-
ском пресудом за кривична дела из тачке 3 услова кон-
курса, не старије од 6 месеци; радну биографију. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. 
Знање језика на коме се изводи васпитно-образовни 
рад доказује се положеним испитом из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, осим 
за кандидате који су стекли образовање на српском 
језику. Конкурс спроводи конкурсна комисија имено-
вана од стране директора школе. Конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата, који се, у року од 8 дана 
упућују на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање, о чему ће кандида-
ти бити благовремено обавештени. Комисија након 
пријема резултата психолошке процене кандидата, 
обавља разговоре са кандидатима, сачињава образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља је директору у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор шко-
ле доноси решење о избору кандидата по конкурсу у 
року од осам дана од дана достављања образложење 
листе. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко телефона 
011/8780-114.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”

Бегаљица, Живана Јовановића 1

Наставник географије
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко  
60 дана (замена запосленог именованог  
за директра школе до истека мандата) 

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 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) лице треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни 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 услове 
прописане чланом 139 и чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 
и 129/21), и то: 1. да поседује одговарајуће високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: а) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама утрајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали 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. 2. Да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања тј. 
да 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, 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним 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. Уз пријаву 
на конкурс (образац се преузима са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја) кандидат треба да поднесе следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању, односно уврења ако 
диплома није издата (оверено код нотара); уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија код нота-
ра); извод из матичне књиге рођених не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија код нотара); 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима не ста-
рије од 6 месеци – прибавља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду; доказ казнене евиденције 
МУП-a РС да није осуђиван 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 
казнене евиденције МУП-а РС (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак – није поктенута истрага против кандида-
та; доказ о знању српског језика (кандидати који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику не 
подносе овај доказ); краћа биографија; очитана лич-
на карта. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене, непотпуне пријаве на конкурс, као и 
пријаве са неовереном документацијом неће се узима-
ти у разматрање при одлучивању по конкурсу. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова тражених конкур-
сом подносе се лично у секретаријату ОШ „Иво Лола 
Рибар”, 11308 Бегаљица, Живана Јовановића 1, или се 
шаљу поштом уз повратницу, са назнаком: „Пријава на 
конкурс за избор наставника географије”.

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТАНКОВИЋ”
11000 Београд, Кнеза Милоша 1 а

тел. 011/3230-226

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 

стручних предмета у стручној 
школи, наставник главног предмета, 

инструмента – џез гитаре
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава прописане 
услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
27/18 – др. закон, 6/20 и 129), и то да: 1) има одгова-
рајуће образовање: у складу са чланом 140-142 Закона 
о основама система образовања и васпитања, чланом 
7. Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним и уметничким школама у подручју рада култура, 
уметност и јавно информисање („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 9/19, 
14/20 и 2/21); 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 

у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик. Уз пријаву на конкурс, са кратким 
биографским подацима и радном биографијом, канди-
дат обавезно треба да достави: попуњен и одштампан 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете и следеће доказе о испуње-
ности прописаних услова за пријем у радни однос: 
доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе и додатка дипломи); уверење о 
држављанству Републике Србија (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од шест месеци); уве-
рење МУП-а о неосуђиваности, у смислу члана 139 ст. 
1 тачка 3) закона (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од шест месеци); 4. уверење о непостојању 
дискриминаторног понашања у смислу члана 139 став 
1 тачка 3) закона, издато од Повереника за заштиту 
равноправности (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од шест месеци); 5. извод из матичне књи-
ге рођених. Кандидати поред наведеног достављају: 
лице са завршеним студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) из области педагошких 
наука или интердисциплинарних, мултидисциплинар-
них, трансдисциплинарних студија другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука – мора да 
достави доказ о завршеним студијама првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета (оверену фотоко-
пију); доказ о поседовању образовања из психолош-
ких, 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 мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Настав-
ник и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, па је потребно да достави 
уверење или други одговарајући документ о положе-
ном испиту из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно 
положеном испиту за лиценцу; уколико кандидат није 
стекао основно, средње, више или високо образовање 
на српском језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Доказ о поседовању 
образовања из из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина није услов за пријем у радни однос 
(наставник и стручни сарадник је обавезан да га стекне 
у року од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу). Пре закључења уговора о раду, изабрани канди-
дат је у обавези да поднесе доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
(лекарско уверење, оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од шест месеци). Рок за подношење пријаве 
на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве се подносе лично у Секретаријату 
школе или шаљу поштом (препорученом пошиљком) 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за пријем 
у радни однос”. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор. Кандидати изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима. Решење о избору канди-
дата доноси се у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима.

ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”
11000 Београд, Гаврила Принципа 42

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 
24 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) у радни однос може 
да буде примљено лице које испуњава и посебне усло-
ве из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/2021): а) да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 и чланом 
142 Закона о основама система образовања и вас-
питања и у складу са Правилника о степену и врсти 
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образовања наставника и стручних сарадника за рад 
у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17, 13/18, и 11/19 
од 15.08.2019. године): 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије); 
(1) студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинује целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука, 2) 
високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра2005. године; 
б) да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; ц) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђрно дискриминаторно пона-
шање; д) да има држављанство РС; е) да зна језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидат 
уз одштампан попуњен пријемни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја на конкурс треба да достави 
следећу документацију: радну и личну биографију са 
адресом и контакт телефоном – CV; оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
– овера не старија од 6 месеци; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије 
– овера не старија од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију извод из матичне књиге рођених – ове-
ра не старија од 6 месеци; доказ о неосуђиваности за 
наведена кривична дела надлежне полицијске управе: 
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 или злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела давања или при-
мања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за која није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторско понашање; – не старија од 6 месе-
ци; потврду – уверење о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику). 
Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Пре доношења одлуке о избору, кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошљавање. Уколико 
је већ извршена психолошка процена способности (у 
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на 
овај конкурс) кандидат ће у пријави назначити када 
и где је извршена процена. Потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи на наведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс”, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НОВИ БЕОГРАД”

11070 Нови Београд, Омладинских бригада 25
тел. 011/216-35-32

Наставник практичне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада Машинство и 
обрада метала, 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 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-

де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик. Уз пријавни формулар који се пре-
узима са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја кандидати достављају 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оверену фотокопију додат-
ка дипломе уколико се уз диплому издаје додатак по 
посебним прописима, доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију – уверење 
МУП-а, доказ да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање – потвр-
да Повереника за заштиту равноправности, доказ о 
познавању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад (уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику, у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове). Сви наведени докази саставни су део пријаве 
на конкурс, морају бити оверени и не могу бити ста-
рији од 6 месеци. Достављени подаци обрађиваће се 
у складу са Законом о заштити података о личности у 
сврху обраде података у конкурсном поступку. Канди-
дати који испуњавају услове конкурса у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Доказ да има 
одговарајућу психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са документацијом се достављају у затвореној 
коверти на наведену адресу са назнаком: „Пријава на 
конкурс за наставника практичне наставе”. Пријава се 
може доставити путем поште или предати лично рад-
ним данима од 10-13 часова.

ОШ „ЈОВАН РИСТИЋ”
Београд, Борча, Центар III

Беле Бартока 48а
тел. 011/2722-515

Наставник математике
са 89% радног ангажовања

Наставник технике и технологије

Наставник ликовне културе
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема на основу чла-
на 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13...), Правил-
ника о организацији и систематизацији радних места 
ОШ „Јован Ристић”. Општи услови из Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17, 95/18 – аутентично тума-
чење), посебни услови из Закона о основама система 
образовања и васпитања, члан 139 („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020, 129/2021). Потребну документацију (пријавни 
формулар са сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, биографију, оверену копију дипло-
ме, оверену копију уверења о држављнству, оверену 
копију извода из матичне књиге рођених, уверење о 
неосуђиваности) послати поштом или доставити на 
адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА 
ШКОЛА

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/2698-222, 2618-120

Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: Средње образовање. Остали услови су 
утврђени Законом о раду, Статутом Академије струков-
них студија Београд и Правилником о организацији 
и систематизацији послова запослених у Академији 
струковних студија Београд у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на 
конкурс достављају се докази о испуњености услова 
конкурса, и то: кратка биографија, диплома о стеченом 
одговарајућем образовању (копија оверена код јавног 
бележника), извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству Републике Србије, оригинал или ове-
рена фотокопија (не старије од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса), уверење надлежне полицијске 
управе да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом (не старије од 6 месеци у односу на дан исте-
ка конкурса), достављају се на наведену адресу код 
пословног секретара.

ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ”
11070 Нови Београд
Отона Жупанчича 30

тел. 011/3192-032, 3192-033

Благајник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

Домар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, КВ бравар, 
КВ електричер, КВ водоинсталатер или КВ столар.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду, потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да има одговарајуће образовање пропи-
сано чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања 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 3 месеца, као и за кривична дела несиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, 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 српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, као и услове предвиђе-
не систематизацијом у ОШ „Марко Орешковић” дел. 
број 964 од 16.09.2022. године. Докази о испуњености 
услова подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице потребно је 
да кандидати доставе школи радну биографију (CV), 
оригинал или оверену фотокопију дипломе одгова-
рајућег образовања, степена и врсте стручне спре-
ме прописаног чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, уверење да није осуђиван 
– оригинал или оверена копија, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них на прописаном обрасцу са холограмом. Уколико 
диплома мије издата на српском језику, потврду да 
зна српски језик, а за лица која нису стекла образо-
вање на српском језику – доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће високо- 
школске установе. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Неће се разматрати пријаве које су неблаго-

Национална служба
за запошљавање



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1023 | 18.01.2023.26

времене, непотпуне, уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом, као ни пријаве оних канди-
дата који не испуњавају услове у погледу образовања, 
врсте и степена стручне спреме. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку, у складу са Законом 
о заштити података о личности. Пријавни формулар 
са конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова доставити на наведену адресу или 
лично у секретаријату школе од 09.00 до 14.00 часова 
са назнаком: „За конкурс за радно место – (назив рад-
ног места за које се конкурише)”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Технологија 

анималних производа
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија; завршио са просечном 
оценом најмање осам и који показује смисао за настав-
ни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Правилником о уређењу дела поступка 
избора у звања и заснивања радног односа наставника 
и начину и поступку избора у звања и заснивања рад-
ног односа сарадника и Статутом факултета у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених канди-
дата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова конкурса (биографија, списак радова, диплома 
о одговарајућој стручној спреми, уверење о уписаним 
докторским студијама, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом и да се не води 
кривични поступак (документа у оригиналу или овере-
ном препису и не старија од шест месеци) достављају 
се на адресу: Пољопривредни факултет у Београду – 
Земуну, ул. Немањина бр. 6. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отво-
рен 15 дана.

PPY „PLAY”
Београд, Иванковачка 6
e-mail: info@vrticplay.rs

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће законом 
прописане услове за заснивање радног односа: 1) да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 и чланом 141 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 6/20 и 129121) и 
члана 39.3акона о предшколском васпитању и обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 101/17, 
113/17 – други закони, 95/18 – други закон 10/19 и 
129/219; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3) да није осуђиван ван 
правознажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примања мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да на српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; потребно додат-
но искуство: познавање енглеског језика. Пријаве се 
достављају у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” искључиво путем 
електронске поште на адресу: info@vrticplay.rs са 
назнаком: „За конкурс” Кандидати треба да доста-
ве: попуњен пријавни формулар, преузима се са 
званичне странице Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја (скениран); биографију; дипло-
му(скениран оригинал); лиценцу за рад у предшкол-
ској установи; уверење о држављанству; уверење да 
није осуђивана од стране МУП-а; потврду о позна-
вању енглеског језика. Посебно лекарско уверење, 
као доказ да лице има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом издато у задњих 
шест месеци доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду.

ОШ „СТАРИНА НОВАК”
Београд, Кнеза Данила 33-37

тел. 011/33-47-633

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава 
услове прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 или 
3 члана и члана 122 став 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021), и то: 1. да има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника основне школе, за педагога 
или психолога школе стечено: (1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: 
(а) студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (б) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, (2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. да има дозволу 
за рад (лиценцу) за наставника, и стручног сарадника, 
односно положен стручни испит; 3. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 4. да има најмање осам година рада у уста-
нови, на пословима образовања и васпитања, после 
стеченог одговарајућег образовања, 5. да има обуку 
и положен испит за директора (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност), 6. да није осуђивано 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
7. да се не води кривични поступак – није покренута 
истрага против кандидата; 8. да има држављанство 
Републике Србије; 9. да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Изузет-
но, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем, из члана 140 ставови 1 
и 2 Закона, дужност директора основне школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 Закона за наставника основне шко-
ле, дозволу за рад наставника и стручног сараника, 
обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање 10 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на конкурс (Образац на сајту 
Министарства просвете) кандидат треба да поднесе 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
за наставника односно стручног сарадника; лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци) – (оригинал или оверена копија); потврду да 
има најмање осам година рада у установи у области 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал или оверена копија); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци) – (оригинал или оверена копија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ о 
знању српског језика (кандидати који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику не подносе овај 
доказ); доказ да има обављену обуку и положен испит 
за директора (уколико је кандидат поседује) – (ориги-
нал или оверена копија); доказ из казнене евиденције 
МУП РС да није осуђиван 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање уверење 

из казнене евиденције муп рс (не старије од 6 месеци) 
– (оригинал или оверена копија); доказ да се не води 
кривични поступак – није покренута истрага против 
кандидата – уверење из надлежног суда (не старији 
од 6 месеци) – (оригинал или оверена копија); доказ 
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање – потврда повереника 
за заштиту равноправности (не старија од 6 месеци) 
– (оригинал или оверена копија); доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (доказ подносе само канди-
дати који су претходно обављали дужност директора); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата – извештај просветног саветника (доказ 
подносе кандидати који поседују извештај, а уколико 
не поседују достављају потврду да није вршен струч-
но-педагошки надзор); преглед кретања у служби са 
биографским подацима; очитану личну карту. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаву са доказима о испуњености 
услова доставити са назнаком: „Привјава на конкурс 
за директора школе” препорученом поштом на наве-
дену адресу или лично у Секретаријат школе, радним 
данима у времену од 09.00 до 14.00 часова. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као 
и фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа (јавног бележника, органа градске 
или општинске управе, суда).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област  

Хемија у медицини
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, природно мате-
матички или хемијски факултет, општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом образовању и 
Правилником о условима, начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника и сарад-
ника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Клиничка онкологија са радиотерапијом

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Неурологија

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Педијатрија

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Офталмологија

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Интерна медицина (Кардиологија) 

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Интерна медицина (Хематологија) 
2 извршиоца

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 

(Урологија) 

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 

(Неурохирургија) 

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом  
(Општа хирургија – онкологија) 

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Дерматовенерологија
на одређено време од 5 година
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Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Офталмологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 

(Неурохирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Анатомија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Хумана генетика

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање  
доцента за ужу научну област 

Патолошка физиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента  
за ужу научну област Имунологија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента  
за ужу научну област Патологија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента  
за ужу научну област Неурологија

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Гинекологија и 

акушерство
на одређено време од 5 година

4 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Општа хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Општа хирургија – 
ургентна хирургија)

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Дечја хирургија)
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (урологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (анестезиологија са 
реаниматологијом)

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински 
факултет, општи и посебни услови предвиђени Зако-
ном о високом образовању и Правилником о условима, 
начину и поступку 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 Хемија у медицини

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, хемијски факул-
тет, општи и посебни услови предвиђени Законом о 
високом образовању и Правилником о условима, начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање сарадник у 
настави за ужу научну област Анатомија

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник за избор у звање сарадник 
у настави за ужу научну област 

Медицинска и клиничка биохемија
на одређено време од 1 године

2 извршиоца

Сарадник за избор у звање сарадник у 
настави за ужу научну област Патологија

на одређено време од 1 године

Сарадник за избор у звање 
сарадник у настави за ужу научну 
област Фармакологија, клиничка 
фармакологија и токсикологија

на одређено време од 1 године

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

ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који конкуришу за 
клиничке наставне предмете подносе доказ о радном 
односу на Клиници која је наставна база Медицинског 
факултета у Београду. Пријаве са документацијом о 
испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о 
условима, начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарни-
ци Факултета, на наведену адресу (тел. 3636-320, 3636-
321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

ОШ „БОРИСЛАВ ПЕКИЋ”
11070 Нови Београд, Данила Лекића Шпанца 27

тел. 011/3182-484, 3187-375

Наставник српског језика
на одређено време до истека породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање и да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и услове из 
Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није правоснажном судском пресудом 
осуђиван за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора од најмање 3 месеца као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела 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 дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републике Србије, 
треба да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да попу-
ни пријавни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја који у штампаној форми доставља школи. Уз 
попуњен пријавни формулар доставити оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству – оригинал или оверена фото-
копија не старија од 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених – оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци, уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном судском пресудом за наведена кривична 
дела – оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци, радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат 
пре закључивања уговора о раду. Знање српског јези-
ка и језика на коме се изводи васпитно-образовни рад 
доказује се положеним испитом из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе, осим за кан-
дидате који су стекли образовање на језику на коме се 
остварује васпитно-образовни рад (српски језик). Доказ 
о знању српског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве са документима којима се доказује 
испуњеност услова конкурса доставити на наведену 
адресу са назнаком: „За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 069/8066-389

Ванредни професор за ужу научну 
област Економска теорија и анализа

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: су прописани одредбама Закона о високом 
образовању, Минималним условима за избор у звања 
наставника на универзитету, које је донео Национални 
савет за високо образовање, Статутом Универзитета 
у Београду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету Београду и 
општим актима Универзитета у Београду – Економског 
факултета којима се уређују услови и поступак за сти-
цање звања наставника. Посебан услов за кандидате је 
научно-истраживачка и наставничка оријентација кан-
дидата у области микроекономије, индустријске орга-
низације и заштите конкуренције.

Доцент за ужу научну област  
Економска политика и развој
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: су прописани одредбама Закона о високом 
образовању, Минималним условима за избор у звања 
наставника на универзитету, које је донео Национални 
савет за високо образовање, Статутом Универзитета 
у Београду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Одлуком Универзитета у Београду којом се уређује 
поступак и оцена приступног предавања високошкол-
ске установе и општим актима Универзитета у Београ-
ду – Економског факултета којима се уређују услови и 
поступак за стицање звања наставника и поступак и 
оцена приступног предавања. Посебан услов за кан-
дидате је научно-истраживачка и наставничка оријен-
тација кандидата у области теорије раста и развоја.

Доцент за ужу научну област  
Статистика и математика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: су прописани одредбама Закона о високом 
образовању, Минималним условима за избор у звања 
наставника на универзитету, које је донео Национални 
савет за високо образовање, Статутом Универзитета 
у Београду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Одлуком Универзитета у Београду којом се уређује 
поступак и оцена приступног предавања високошкол-
ске установе и општим актима Универзитета у Београ-
ду – Економског факултета којима се уређују услови и 
поступак за стицање звања наставника и поступак и 
оцена приступног предавања. Посебан услов за канди-
дате је научно-истраживачка и наставничка оријента-
ција кандидата у области пословне информатике.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Статистика и математика

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: су прописани одредбама Законона о високом 
образовању, Статутом Факултета, Правилника о бли-
жим условима за избор сарадника Факултета и Кри-
теријума за стицање звања наставника и сарадника 
Економског факултета. Посебан услов за кандидате је 
научно-истраживачка и наставничка оријентација кан-
дидата у области квантитативних финансија и финан-
сијске економије.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да у пријави назначе 
своју научно-истраживачку и наставничку оријентацију. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова 
конкурса и прилозима: биографија, библиографија (спи-
сак радова и радови), копије диплома, копија уверења о 
држављанству, достављају се на наведену адресу Факул-
тета, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ППУ „ДЕЧИЈИ КЉУЧ”
Калуђерица

Београд, Изворска 14 б
тел. 061/6066-124

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: кандидат треба да има VI или VII степен стру-
чне спреме, завршену вишу школу за образовање вас-
питача, смер васпитач деце предшколског узраста, или 
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учитељски факултет; пожељно поседовање лиценце, 
као и радно искуство, али није неопходно. Радно време 
је 8 сати, викенд слободан. Контакт телефон 061/6066-
124, имејл: info@decijikljuc.rs, лице за контакт Драгана 
Радовановић.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ЋОПИЋ”

11090 Београд, Видиковачки венац 73

1. Наставник српског језика и 
књижевности

60% радног времена

УСЛОВИ: У складу са чланом 139 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, 129/21), у радни однос у установи може да 
буде примљено лице које: 1. има образовање у складу 
са чланом 140 и чланом 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 
6/20, 129/21) и чланом 3 став 1 тачка 1а) Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
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) односно: професор српског језика 
и књижевности, професор српског језика и књижев-
ности са општом лингвистиком, професор српске књи-
жевности и језика, професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима, дипломи-
рани филолог српске књижевности са јужнословенс-
ким књижевностима, професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност, професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 
професор српскохрватског језика и опште лингвисти-
ке, професор за српскохрватски језик са јужнословен-
ским језицима, професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се образовно-васпит-
ни рад изводи на мађарском, односно русинском или 
румунском језику, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност, про-
фесор југословенске књижевности са страним језиком, 
дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 
професор српског језика и књижевности у одељењи-
ма за националне мањине, професор српског језика и 
српске књижевности, дипломирани компаратиста, мас-
тер филолог (студијски програми: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Српска књижевност и језик са компа-
ратистиком, Српски језик као страни), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска филологија (срп-
ски језик и књижевност), Филологија, модули: Срп-
ски језик и Српски језик и компаративна књижевност, 
Компаративна књижевност са теоријом књижевности), 
професор српскохрватског језика и књижевности; мас-
тер филолог из области филолошких наука; професор 
југословенске књижевности и српског језика; мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет), а које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице из ове 
тачке мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета), 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 

шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова (сматра 
се да наставник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина). 
Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и 
језик са компаратистиком; Српска филологија: српски 
језик и књижевност; Србистик. 

2. Наставник српског језика  
и књижевности

УСЛОВИ: У складу са чланом 139 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, 129/21), у радни однос у установи може да 
буде примљено лице које: 1. има образовање у складу 
са чланом 140 и чланом 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 
6/20, 129/21) и чланом 3 став 1 тачка 1а) Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
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) односно: професор српског језика 
и књижевности, професор српског језика и књижев-
ности са општом лингвистиком, професор српске књи-
жевности и језика, професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима, дипломи-
рани филолог српске књижевности са јужнословенс-
ким књижевностима, професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност, професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 
професор српскохрватског језика и опште лингвисти-
ке, професор за српскохрватски језик са јужнословен-
ским језицима, професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се образовно-васпит-
ни рад изводи на мађарском, односно русинском или 
румунском језику, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност, про-
фесор југословенске књижевности са страним језиком, 
дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 
професор српског језика и књижевности у одељењи-
ма за националне мањине, професор српског језика и 
српске књижевности, дипломирани компаратиста, мас-
тер филолог (студијски програми: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Српска књижевност и језик са компа-
ратистиком, Српски језик као страни), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска филологија (срп-
ски језик и књижевност), Филологија, модули: Срп-
ски језик и Српски језик и компаративна књижевност, 
Компаративна књижевност са теоријом књижевности), 
професор српскохрватског језика и књижевности; мас-
тер филолог из области филолошких наука; професор 
југословенске књижевности и српског језика; мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет), а које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице из ове 
тачке мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-

кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова (сматра 
се да наставник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина).
Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и 
језик са компаратистиком; Српска филологија: српски 
језик и књижевност; Србистикa.

3. Наставник математике
УСЛОВИ: У складу са чланом 139 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, 129/21), у радни однос у установи може да 
буде примљено лице које: 1. има образовање у складу 
са чланом 140 и чланом 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 
6/20, 129/21) и чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 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) односно: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар – информатичар, професор математике 
и рачунарства, дипломирани математичар за матема-
тику економије, професор информатике – математике, 
дипломирани математичар – астроном, дипломирани 
математичар – примењена математика, дипломирани 
математичар – математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани инфор-
матичар, мастер математичар, мастер професор мате-
матике, мастер професор математике и физике, мастер 
професор математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математике – мас-
тер, дипломирани математичар – мастер, дипломирани 
инжењер математике – мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математичар – про-
фесор математике, дипломирани математичар – тео-
ријска математика, дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом Основи геометрије), професор 
хемије – математике, професор географије – математи-
ке, професор физике – математике, професор биологије 
– математике, професор математике – теоријско усме-
рење, професор математике – теоријски смер, дипло-
мирани математичар и информатичар, дипломирани 
математичар – механичар, мастер професор предметне 
наставе, мастер математичар – професор математике, 
а које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука (лице из ове тачке мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и 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 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова (сматра 
се да наставник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина). 
Лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани – мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене математике (са 
положеним испитом из предмета геометрија или осно-
ви геометрије) или двопредметне наставе математике и 
физике односно математике и информатике.
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4. Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: У складу са чланом 139 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, 129/21), у радни однос у установи може да 
буде примљено лице које: 1. има образовање у складу 
са чланом 140 и чланом 142 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, 
129/21) и чланом 3 став 1 тачка 13. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 
15/2022) односно: професор техничког образовања, 
професор технике, професор технике и информатике, 
професор информатике и техничког образовања, про-
фесор техничког образовања и машинства, професор 
технике и машинства, професор машинства, професор 
електротехнике, професор техничког образовања и 
техничког цртања, професор техничког образовања и 
физике, професор физике и основа технике, професор 
техничког образовања и хемије, дипломирани педагог 
за физику и општетехничко образовање ОТО, дипло-
мирани професор физике и основа технике за основну 
школу, професор физике и основа технике за основну 
школу, професор техничког образовања и васпитања, 
професор техничког васпитања и образовања, профе-
сор политехничког образовања и васпитања, профе-
сор политехничког васпитања и образовања, професор 
политехничког образовања, професор технике и гра-
фичких комуникација, професор производно-техничког 
образовања, дипломирани педагог за техничко образо-
вање, дипломирани педагог за физику и основе техни-
ке, професор основа технике и производње, професор 
политехнике, професор технике и медијатекарства, 
професор техничког образовања и медијатекар, дипло-
мирани физичар – професор физике и основа технике 
за основну школу – мастер, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу – мастер, 
дипломирани професор технике и информатике – мас-
тер, дипломирани професор технике – мастер, мастер 
професор технике и информатике, мастер професор 
информатике и технике, професор основа технике и 
информатике, мастер професор технике и информати-
ке за електронско учење, мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена 
из области техничког и информатичког образовања), 
а које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (лице из ове тачке мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета), 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (сматра се да наставник који је 
у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина).

5. Административни радник
sa 75% радног времена

УСЛОВИ: У складу са чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 
6/20, 129/21), у радни однос у установи може да буде 
примљено лице које: 1. има образовање у складу са чла-
ном 23 Правилника о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Бранко Ћопић”, односно завршен четврти 
степен стручне спреме стечен након завршене средње 
школе економске или правне струке или гимназије.

ОСТАЛО: Лица треба и да: 2. имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. нису осуђивана правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. имају држављанство 
Републике Србије; 5. знају српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Документа-
ција коју кандидат доставља приликом конкурисања 
(за сва радна места): попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; биогра-
фија; диплома о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (за радна места под редним 
бројем 1-4); уверење о неосуђиваности (уверење из 
казнене евиденције министарства унутрашњих посло-
ва) не старије од 6 месеци; уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них; доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (осим за кандидате који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику). Напомена: за 
радно место под редним бројем 1 и 2 подноси се једна 
пријава уз назнаку за које радно место се конкурише 
(оба или само једно). Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Услови из члана 139 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, 129/21) доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Сва потреб-
на документација доставља се у оригиналу или копија-
ма овереним код надлежних органа (јавног бележника, 
изузетно општинска управа или суд). Неблаговремене, 
непотпуне, недопуштене или неразумљиве пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
у оригиналу или овереној фотокопији, неће бити узе-
те у разматрање. Кандидати чије су пријаве благо-
времене, потпуне, 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 запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса, достављају се на адресу: Основна школа 
„Бранко Ћопић”, Београд, Видиковачки венац 73, 11090 
Београд, са назнаком: „За конкурс”, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Додатне информације 
могу се добити на број 011/2335-032.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
ОДРАСЛИХ „ОБРЕНОВАЦ”

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143
тел. 011/8723-240

e-mail: skolaodrasliobrenovac@gmail.com

Наставник математике

Наставник разредне наставе

Стручни сарадник – андрагог
са 50% радног времена

Наставник географије
са 55% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са функције дирекетора

Наставник предузетништва
са 5% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са функције директора

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
заснивање радног односа, у складу са чланом 139 и 
140 Закона о основама система образовања и вапи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 –др. 
закони, 10/19, 6/20, и 129/21), Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/ 19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 
и 4/21), Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи („Службени глас-
ник РС”, број 15/2013) и Правилником о условима у 
погледу простора, опреме, наставних средстава и сте-
пена и врсте образовања наставника и андрагошких 
аистената за остваривање наставног плана и програ-

ма основног образовања одраслих („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 13/2013, 18/2013): 
1) има одговарајуће високо образовање стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких 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 које је стекло образовање на студијама другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета као лице 
које је стекло образовање на студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. 2) Да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена базусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да је кандидат држављанин РС; 5) да зна српски 
језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете. 
Докази о испуњености услова по тачки 1), 3) -5) сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са биографијом, дипломом о стеченој стручној спреми, 
уверењем о држављанству, изводом из матичне књи-
ге рођених, и осталом пратећом документацијом слати 
на адресу Школе. Фотокопије докумената морају бити 
оверене, не старије од 6 месеци. Проверу психовизич-
ке способности за рад са ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Сва додатна 
обавештења кандидати могу добити путем телефона 
на број 8723-240.

ОШ „СТАНКО МАРИЋ”
11277 Угриновци, Учитеља Цвеје 5

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљен кандидат који поред општих услова пред-
виђених чланом 24 став 1 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) треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1) 
-5) Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон 10/19, 6/20 и 129/2021), а то су: 1. одговарајуће 
образовање и то: први НОКС ниво, односно завршену 
основну школу и стечено основно образовање и васпи-
тање; 2. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 
1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а 
доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Уз одштампан и читко попуњен пријавни 
формулар који се може преузети на званичној интер-
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нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (www.mpn.gov.rs/formular за пријем у 
радни однос у установама образовања и васпитања) и 
радном биографијом (CV) доставити: оверен препис / 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал / оверену фотокопију уверења 
надлежне службе Министарства унутрашњих послова 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци); оригинал / оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); оригинал / оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика (језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад) доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци) доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос, врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, обавља разговор са кандидатима и доно-
си решење о избору кандидата. Пријаве на конкурс 
са контакт подацима и доказима о испуњености усло-
ва за пријем у радни однос достављају се у затворе-
ној коверти, лично или путем поште на адресу: ОШ 
„Станко Марић”, 11277 Угриновци, Учитеља Цвеје 5, 
са назнаком: „За конкурс за радно место чистачице”. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање као ни 
фотокопије докумената које нису оверена од стране 
надлежног органа. Сви кандидати ће бити писменим 
путем обавештени о избору кандидата у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања. 
Кандидати који не буду изабрани документацију при-
ложену уз пријаву могу преузети лично у секретаријату 
школе одмах по коначности Решења о избору канди-
дата по расписаном конкурсу. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, радним даном од 9.00 до 13.00 часова, лично 
или преко телефона: 011/8409-308 као и путем имејла: 
stankomaric@gmail.com.

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА БЕОГРАД
11000 Београд, Светогорска 48

тел. 011/3242-062, 3242-513

Наставник предметне наставе вештине 
комуникације

са 50% радног времена

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних 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 – аутентично тумачење), 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове 
прописане чл. 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): 1. да има одго-
варајуће образовање и услове у погледу стечене врсте 
образовања у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у Правно-пословној 
школи Београд (700/2022 од 14.09.2022. са изменама 
бр. 700/2022-1 од 14.12.2022), и то: за радно место 
наставник предметне наставе вештине комуникације – 
да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, 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 то: професор пси-
хологије, дипломирани психолог, дипломирани школ-
ски психолог – педагог и мастер психолог претходно 
завршене основне академске студије у области психо-
лошких наука и за радно место референт за финан-
сијско-рачуноводствене послове – четврти степен стру-
чне спреме стечен након завршене средње економске, 
правне, правно-пословне или правно-биротехничке 
школе; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 3. да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 

изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: попуњен пријавни формулар који 
се преузима са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, диплому о 
траженој врсти и степену стручне спреме или уверење 
ако диплома није издата – кандидати који су заврши-
ли мастер студије у обавези су да доставе и диплому 
са студија првог степена; уверење из казнене евиде-
ницје Министарства унутрашњих послова да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом у складу са чл. 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад уколико 
образовање није стечено на српском језику. Пожељ-
но је да кандидати доставе и краћу радну биографију. 
Сви наведени докази који се достављају морају бити 
у оригиналу или оверена фотокопија. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Кандидати пријавни формулар са траженом 
документацијом којом се доказује испуњеност услова 
конкурса достављаjу установи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса лично у секретаријату од 09.30 
до 14 часова или поштом на адресу Правно-послов-
на школа Београд, Светогорска 48, 11000 Београд са 
назнаком: „За конкурс”. Ближе информације о конкур-
су кандидати могу добити код секретара школе, број 
телефона 011/324 2513 од 09-14 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

УСЛОВИ: Високо образовање: на основним студијама 
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на студијама у трајању до три године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; изузетно: средње образовање и радни 
искуство на тим пословима. Додатна знања / испити 
/ радно искуство; знање рада на рачунару; најмање 
три године радног искуства. Пријава кандидата треба 
да садржи: кратку пословну биографију (са контакт 
подацима); оверену копију дипломе о стручној спре-
ми; доказе о претходном радном искуству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству. 
Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана, 
почев од наредног дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор. Приложена конкурсна документација неће 
се враћати кандидатима, а обрада података о личности 
ће се користити само у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити на адресу: Универзитет у Београду 
– Саобраћајни факултет, Служба за опште послове, са 
назнаком: „Пријава на конкурс”, 11000 Београд, Војво-
де Степе 305. Пријаве се подносе путем препоручене 
пошиљке на наведену адресу, или лично (зграда Сао-
браћајног факултета, на Архиви факултета).

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”

11562 Јунковац, Трг ослобођења 1
e-mail: oskrcun.sekretar@gmail.com

Професор географије
УСЛОВИ: поред општих услова из члана 24 Закона о 
раду („Службенигласник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука 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 васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – и 

др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и чл. 24 Правилни-
ка о организацији и систематизацији радних места ОШ 
„Слободан Пенезић Крцун” у Јунковцу, и то: а) да има 
одговарајуће образовање, односно VII степен стручне 
спреме, стечен након завршеног географског факулте-
та, б) да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандида-
ти достављају потребну документацију у оквиру од 8 
дана од дана објављивања конкурса: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем степену и 
врсти образовања; уверење о неосуђиваности не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или, оверена фотокопија), 
извод из КЕ издаје МУП – полицијска управа; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них са холограмом (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 високо- 
школске установе; биографија (пожељна). Лекарско 
уверење – доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима изабра-
них кандидата ће доставити пре закључења уговора о 
раду. Пријаве слати на горе наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс”. Рок за подношење пријаве износи 
8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узмати у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон: 011/8177-020.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”

Земун

1. Наставник разредне наставе

2. Наставник предметне наставе – 
наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, прописаних чланом 24 став 1 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), потреб-
но је да кандидат испуњава и посебне услове про-
писане чланом 139 и 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 и 129/2021) и то да: 1) има одговараjуће 
образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања стечено: 
на студиjама другог степена (мастер академске студиjе, 
мастер струковне студиjе, специjалистичке академске 
студиjе), и то: студиjе другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговараjући предмет, однос-
но групе предмета; студиjе другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студиjе другог 
степена коjе комбинуjу целине и одговараjуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студиjама у траjању од наjмање 
четири године, по прописима коjи су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
које је стекло образовање на студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, као и чланом 2 став 
1 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основноj школи („Службе-
ни 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 и 
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69/22), и то: 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; 3) ниjе осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за коjе jе 
изречена безусловна казна затвора у траjању од наj-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаjа и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкциjу, и за коjе ниjе, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србиjе; 5) зна 
српски језик. Докази о испуњености услова из тач. 1), 
3), 4) и 5) подносе се уз приjаву на конкурс, а из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају Школи. Уз пријав-
ни формулар са званичне интернет странице, потребно 
је да кандидат достави следећу документацију: кратку 
биографију (CV); оверен препис / фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању/ основних и 
мастер студија; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења да није осуђиван не старије од 6 месеци издаје 
га МУП; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС не старије од 6 месеци; оригинал 
извода из матичне књиге рођених, издатог на пропи-
саном обрасцу са холограмом. За лица која нису стекла 
образовање на српском језику – доказ о положеном 
испиту из српског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са ученицима (уверење о 
здравственом стању) прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број телефона и тачну адресу пре-
бивалишта кандидата. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор 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 запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са 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 кандидатима. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријавни формулар са конкурсом траженим 
документима и доказима о испуњавању услова, доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
лично у секретаријат школе или на адресу: Основна 
школа „Светозар Милетић”, 11080 Земун, Немањина 25, 
са назнаком: „За конкурс”. Подаци, који се прикупљају 
биће искоришћени само у сврху обраде података у кон-
курсном поступку у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Службени гласник РС”, број 87/2018).

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

Београд, Катарине Амброзић 3

1. Наставник у звање вишег предавача за 
ужу стручну област Концепт и карактер 

дизајн и графички дизајн
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о 
раду кандидати треба да имају одговарајући академ-
ски назив или друге услове: у звање вишег предавача 
може бити изабрано лице које има научни назив док-
тора науке, односно уметнички назив доктора умет-
ности или лице које има високо образовање првог 
степена, односно другог степена и призната уметнич-
ка остварења у складу са општим актима високош-
колске установе. Уз пријаву на конкурс учесници кон-
курса су дужни да поднесу: радна биографија – која 
треба да садржи следеће податке: 1) лични подаци: 
име и презиме; подаци о рођењу (дан, месец и годи-
на, место рођења, општина); држављанству, теле-
фон и мејл; 2) о постигнутим степенима образовања: 
основне студије: назив установе на којој су завршене, 
место и датум завршетка, одсек, смер, студијски про-
грам, ужа област која је наведена у дипломи; мастер 
студије: назив установе на којој су завршене, место 
и датум завршетка, студијски програм, ужа област 
која је наведена у дипломи; специјалистичке сту-

дије: назив установе на којој су завршене, место и 
датум завршетка, студијски програм, назив рада, име 
и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно 
уметничка област која је наведена у дипломи; магис-
тарске студије: назив установе на којој су завршене, 
место и датум завршетка, назив рада, име и прези-
ме ментора, ужа научна, стручна, односно уметничка 
област која је наведена у дипломи, докторске студије: 
назив установе на којој су завршене, место и датум 
одбране, наслов дисертације, име и презиме менто-
ра, ужа научна, стручна, односно уметничка област 
која је наведена у дипломи. Податке о датуму и месту 
нострификације дипломе стечене у иностранству (ако 
је било која диплома из става 1 ове тачке стечена 
у иностранству), називу установе која је извршила 
нострификацију; датуму и месту где је нострификова-
на диплома стечена, називу установе у којој је стече-
на; 3) податке о научноистраживачком, уметничком, 
стручном и професионалном доприносу за: образов-
но-уметничку област ликовне и примењене уметности 
и дизајн: јавно излагање уметничког дела на само-
сталним изложбама; јавно излагање уметничког дела 
на колективним жирираним изложбама и манифеста-
цијама; комерцијална реализација уметничког дела; 
учествовање или вођење посебних уметничких кур-
сева, семинара или мајсторских радионица у земљи и 
иностранству; учешће на домаћим или међународним 
конкурсима уметничких дела; учешће у раду жирија 
на домаћим и страним изложбама, конкурсима и 
манифестацијама; награде и признања за уметнич-
ки рад у земљи и иностранству; објављена теоријска 
или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге 
и стручна периодика), професионално (научноистра-
живачко, уметничко и стручно) усавршавање знања и 
вештина, библиографија објављених радова и лите-
ратуре за учење треба да буде наведена по општим 
библиографским принципима, односно упутствима 
за цитирање литературе у научном часопису и то по 
врсти радова. Напомена: моле се кандидати да био-
графске податке и податке о научноистраживачком, 
стручном и професионалном доприносу, осим у штам-
паној форми доставе и на CD-у, 4) податке о допри-
носу у настави: о унапређењу образовног процеса: 
руковођење развојем или учествовање у развоју сту-
дијског програма, унапређење студијског програма, 
рад са наставним подмлатком, развој лабораторија, 
примена система менаџмента квалитетом у обра-
зовном процесу, унапређењу система менаџмента 
квалитетом у циљу унапређења образовног проце-
са; о наставној делатности: увођењу нових настав-
них метода; напредовању студената (пролазност, 
просечна оцена); руковођење завршним радовима; 
обезбеђењу литературе за учење: основни уџбеник, 
поглавље у основном уџбенику, помоћни уџбеник, 
ауторизована скрипта, практикум, видео туторијали, 
рецензија уџбеника и помоћних уџбеника; усаврша-
вању педагошких вештина; 5) податке о доприно-
су стручној, академској и широј заједници: уџбеник 
издат од стране или за потребе других високошкол-
ских установа; поглавље у уџбенику издатом од стра-
не или за потребе других високошколских установа; 
помоћни уџбеник издата од стране или за потребе 
других високошколских установа; рецензија уџбе-
ника и помоћних уџбеника, издатих од стране, или 
за потребе високошколских установа; руковођење 
стручним пројектима за потребе привредних субјека-
та и шире заједнице; учешће у стручним пројектима 
за потребе привредних субјеката и шире заједнице; 
рад у међународним стручним организацијама; рад у 
националним стручним организацијама; уводна пре-
давања на конференцијама и друга предавања по 
позиву; чланства у одборима међународних научних 
конференција и одборима научних друштава; члан-
ства у уређивачким одборима часописа, уређивање 
монографија, рецензије научних радова и пројеката; 
организација научних скупова; руковођење научним 
пројектима, потпројектима и задацима; руковођење 
научним и стручним друштвима; активности у коми-
сијама и телима Министарства просвете и телима 
других министарстава везаних за научну и просвет-
ну делатност; позитивна цитираност кандидатових 
радова – по цитату (без аутоцитата); 6) друге подат-
ке за које кандидат сматра да су битни. Доказе: извод 
из књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је 
кандидат ступањем у брак променио личне податке), 
уверење о држављанству РС, све у овереној фотоко-
пији; диплому или решење о нострификацији дипло-
ме стечене у иностранству, у овереној фотокопији. 
Ако кандидату, до тренутка подношења пријаве није 
издата диплома, подноси се уверење о завршетку 
студија у овереној фотокопији, осим за нострифика-
цију дипломе; доказе о изборима у наставно и научно 
звање, ако је кандидат био биран у наставно и научно 
звање на другој установи; копије импресума, однос-
но каталога са изложби о објављеним радовима, сер-

тификате, потврде, уверења и друге исправе издате 
од научних, стручних и других надлежних организа-
ција, организатора научних, стручних и уметничких 
скупова, организатора пројеката, научних, стручних 
и уметничких часописа, високошколских установа за 
сваки податак наведен у пријави који се односи на 
научноистраживачки, уметнички, стручни и профе-
сионални допринос; допринос у настави; допринос 
стручној, академској и широј заједници, друге доказе 
за које учесник конкурса сматра да су битни. Пријаве 
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања на 
адресу: Академија техничких струковних студија Бео-
град, Катарине Амброзић 3, 11000 Београд. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
11400 Младеновац, Космајска 47

тел. 011/8238-481
e-mail: osvetisava15@gmail.com

Професор хемије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање; да испуњава посебне услове из члана 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
– др. закони и 6/2020) и уз пријавни формулар који 
се може наћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја пријаву 
на конкурс са кратком биографијом поднесе доказ о: 
одговарајућој врсти и степену стручне спреме (овере-
ну фотокопију дипломе);) као и уколило не поседује 
образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стеченом на високошколској установиу 
току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова да исто стекне у 
року од једне а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу; о психичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са децом и ученицима; потврду да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених (не старије од шест месеци); доказ о позна-
вању српског језика и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 
тачком 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору по конкур-
су, комисија ће кандидате који уђу у ужи избор упути-
ти на претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицимакоје врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандаризо-
ваних поступака у складу са чланом 154 ст. 5 Закона 
о основама система васпитања и образовања. Рок за 
пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве 
без доказа о испуњавању свих услова конкурса неће 
се разматрати. Текст огласа за пријем доставити Заво-
ду за тржиште рада – подручна јединица Младеновац, 
ради објављивања у листу „Послови”. Пријаве слати 
на адресу: ОШ „Свети Сава” Младеновац, Космајска 47
или донети лично у просторије школе радним даном од 
8.00 до 12.00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ 
„УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА”

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ 
И БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Милорада Екмечића 2
тел. 011/2620-186

Наставник (сва звања) за научну област 
Политиколошке науке

на одређено или неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области за коју се бира стечен на акредитованом 
Универзитету и акредитованом студијском програ-
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му у земљи или диплома доктора наука стечена у 
иностранству, призната у складу са Законом о висо-
ком образовању, објављени стручни, односно науч-
ни радови у одговарајућој области и способност за 
наставни рад. Обавезни и изборни услови су пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образовању, Мини-
малним условима за избор у звања наставника на 
универзитету, Статутом Факултета за дипломатију и 
безбедност и Правилником о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа наставника 
и сарадника. Пријаве са биографијом и доказима о 
испуњености услова из конкурса (оверене копије 
диплома, списак научних и стручних радова, научни 
и стручни радови се достављају електронски или на 
CD-у, извод из матичне књиге рођених – оригинал 
или оверена фотокопија, уверење о држављанству – 
оригинал или оверена фотокопија, потврда да се не 
води кривични поступак и потврда о неосуђиваности 
– оригинал, не старији од 6 месеци). Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве слати на наведену адресу Факултета. Контакт 
телефон: 011/2620-186.

ОШ „КРАЉ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕВИЋ”
11000 Београд, Марулићева 8

тел. 011/7444-649

Наставник хемије
са 60% радног времена

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 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: 1). да има одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 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 способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за крвична дела из групе кри-
вичних дела против полен слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављансвтво Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Доказ о испуњености услова под 1), 3), 4), и 5) 
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ под тачком 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Канди-
дат за радно место под бр. 3 услов – завршена основ-
на школа. Уз одштампан и читко попуњен пријавни 
формулар који се налази на сајту Министарства про-
свете и кратку биографију, доставити следеће доказе: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању (ори-
гинал или оверена копија не старија од шест месе-
ци); уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија не старија од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија не ста-
рија од шест месеци); уверење о неосуђиваности (ори-
гинал или оверена копија не старија од шест месеци); 
доказ о знању српског језика (односи се на канидате 
који одговарајуће образовање нису стекли српском 
језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља 
кандидат изабран по конкурсу пре закључења угово-
ра о раду. Подаци који се прикупљају од кандидата 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку, у складу са Законом о зашти-
ти података о личности („Службени гласник РС”, број 
87/2018). Пријаве са документима којима се доказује 
испуњеност услова конкурса доставити на адресу шко-
ле, у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс”, 
лично или поштом препоручено. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Документа се по окончању конкурса не враћају канди-
датима. Ближе информације могу се добити у секрета-
ријату школе на телефон 011/7444-649, радним даном 
од 08-15 часова.

ОШ „Др ДРАГАН ХЕРЦОГ”
11000 Београд, Војводе Миленка 33

тел. 011/3065-188

Наставник географије
са 60% радног времена, рад у београдским 

болницама и кућној настави

Наставник мастер дефектолог
студијски програм специјална едукација 
и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју, рад у београдским 

болницама и кућној настави
2 извршиоца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из 
члана 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања као и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања и васпитања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); познавање рада 
на рачунару, поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима; 
извршена психолошка процена способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци); оверен препис / фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); доказ о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминаторног понашања, 
не старије од 6 месеци. Пријаве треба послати на наве-
дену адресу, са пријавним формуларом. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара Школе и 
преко телефона 011/3065-188.

ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Каменичка 2

Секретар школе
УСЛОВИ: образовање из области правних наука и то: 
на студијама другог степена, мастер академске студије 
(300 ЕСПБ бодова у дипломи за она лица која су сту-
дије уписала почев од 10.09.2005. године); на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; оспособљеност за самосталан 
рад и савладаван програм увођења у посао за секре-
тара установе.

Наставник шпанског језика
са 83,33% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен сручне спреме са звањем (300 
ЕСПБ бодова у дипломи за она лица која су студије 
уписала почев од 10.09.2005. године): професор, 
односно дипломирани филолог за шпански језик и 
књижевност; професор шпанског језика и хиспан-
ских књижевности; мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет, односно профил Шпански 
језик и хиспанске књижевности); мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске 
књижевности); мастер професор предметне наставе. 
Лица која су стекла академско звање мастер, морају да 
имају претходно завршене основне академске студије 
из области предмета, односно на студијским групама/
програмима: Језик, књижевност, култура, модул Шпан-
ски језик, хиспанске књижевности и култура; Шпан-
ски језик и хиспанске књижевности; Шпански језик и 
књижевност. 

Tехничар одржавања информатичких 
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање за послове техни-
чара одржавања информатичких система и техноло-
гија прописано је Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у Филолошкој гимназији; средње 
образовање 4. степена; одговарајуће знање рада на 
рачунару.

ОСТАЛО: Услови за пријем у радни однос прописани 
чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања: У радни оснос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима: 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречана безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1тачка 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. Уз пријаву (пријавни 
формулар) на конкурс (пријавни формулар кандидати 
преузимају са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије) кандидат је обавезан да достави и: радну био-
графију, осим за лица која први пут заснивају радни 
однос; оверену фотокопију дипломе или оверену фото-
копију уверења о дипломирању (уверење не може бити 
старије од 6 месеци) – кандидати који су студије упи-
сали почев од 10.05.2005. године достављају оверене 
фотокопије диплома или оверене фотокопије уверења 
о дипломирању не старије од 6 месеци и за основне 
академске (или струковне студије) и за мастер (спе-
цијалистичке студије) студије; извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); ори-
гинал уверење надлежног МУП-а да није осуђиван са 
правним последицама у смислу чл. 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Пријаве слати поштом на наведену адресу Гимназије, 
са назнаком пријава на конкурс или предати непосред-
но у канцеларији секретара школе у периоду од 10.00 
до 14.00 часова. Неблаговремене пријаве као и пријаве 
са непотпуном и од стране јавног бележника неовере-
ном документацијом, неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

11260 Умка, Милије Станојловића 10
тел. 011/8025-802

Стручни сарадник – библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Услови су прописани чл. 139 и чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и др. закон 10/19 и 
6/20, 129/21). У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаном законом и 
то: да има одговарајуће образовање (сходно чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и др. закон, 
10/19, 6/20, 129/21), Правилника о врсти и степену 
образовања наставника, васпитача и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021), да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја, против 
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човечности и других добра заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављанство Репу-
блике Србије, да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова који се достављају уз пријавни формулар: 
оверена копија дипломе о одговарајућем образовању; 
потврда – уверење да кандидат није осуђиван узето 
у МУП-у и основном суду по објављивању конкурса; 
уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом; доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само кандитат који 
образовање није стекао на српском језику. Доказ да 
кандидат поседује физичку, психичку и здравствену 
способност за рад проверава се тако што се кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују на психолошку процену за рад са ученицима 
који врши надлежна служба за запошљавање приме-
номстандардизованих поступака. Доказ који се односи 
на физичку и здравствену способност за рад (лекарско 
уверење) доставља кандидат који буде изабран и то 
пре закључења уговора о раду. Уз пријавни формулар 
и документацију кандидати достављају и кратку био-
графију са контакт подацима (ЈМБГ, адреса, телефон). 
Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар који 
се може наћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја http://
www.mpn.gov.rs. Пријавни формулар и потребну доку-
ментацију послати на адресу школе или предати лично 
у просторијама школе радним даном од 08.00 до 14.00 
часова у затвореној коверти са назнаком: „За конкур-
сну комисију”. Рок за пријаву је 8дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотупне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„МАШТОЛИНО”

11030 Београд, Димитрија Аврамовића 23
тел. 011/2380-044, 060/3380-044

Медицинска сестра – васпитач
3 извршиоца

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови: услови из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21): одговарајуће образовање; држављан-
ство РС, да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање и психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом. Посебни 
услови: за 1. медицинску сестру – васпитача: IV степен 
стручне спреме, завршена средња медицинска школа, 
занимање медицинска сестра – васпитач или лице са 
одговарајућим вишим образовањем, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степе-
на (основне струковне студије или специјалистичке 
струковне студије), на којима је оспособљено за рад 
са децом јасленог узраста – васпитач; за 2. васпита-
ча: завршене студије другог степена: мастер академске 
студије, мастер струковне студије или специјалистичке 
студије или завршене студије првог степена основне 
академске или основне специјалистичке студије у 
трајању од три године, односно завшене основне сту-
дије у трајању од најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидати достављају: попуњен пријавни 
формулар са сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, кратку биографију – CV, фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми са припадајућим 
додатком дипломе, фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, фотокопију уверења о држављанству и 
уверење да нису правоснажном пресудом осуђивани за 
кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (наведено 
у општим условима конкурса). Пријаве се достављају 
поштом или лично на горе наведену адресу, са назна-
ком: „за конкурс” или на имејл vrticmastolino@gmail.
com (документацију послати скенирану), све у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„АЗБУКИЦА”

11000 Београд, Господара Вучића 172
тел. 011/2851-805, 063/2917-16

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови: услови из члана 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): одговарајуће образовање; држављанство РС, 
да 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, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање и психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом. Посебни услови: завршене 
студије другог степена: мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке студије или 
завршене студије првог степена основне академске 
или основне специјалистичке студије у трајању од три 
године, односно завшене основне студије у трајању од 
најмање четири године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Кандидати достављају: попуњен пријавни формулар 
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кратку биографију – CV, фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми са припадајућим додатком 
дипломе, фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, фотокопију уверења о држављанству и уверење 
да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривич-
но дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (наведено у општим 
условима конкурса). Пријаве се достављају поштом или 
лично на горе наведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс” или на имејл office@vrticazbukica.rs (документа-
цију послати скенирану), све у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
11030 Београд, Пожешка 52

e-mail: josifpancic@sbb.rs

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова из члана 24 Зако-
на 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) за заснивање радног односа 
кандидат мора да испуњава и услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – и 
др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и чл. 24 Правилни-
ка о организацији и систематизацији радних места ОШ 
„Јосиф Панчић у Београду, то: а) да има одговарајуће 
образовање, односно IV степен стручне спреме, сте-
чен након завршене средње школе правног смера, б) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; г) да има држављанство 
Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (уписати број телефона 
/ мејл адресу). Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају потребну документацију у оквиру од 8 дана 
од дана објављивања конкурса: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем степену и врсти 
образовања; уверење о неосуђиваности не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), извод 

из КЕ издаје МУП – полицијска управа; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), 
уколико кандидат није стекао образовање на српском 
језику доставља доказ (уверење) да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе; биографија (пожељна). Лекарско 
уверење – доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс”. Рок за подношење пријаве износи 8 дана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узмати 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон: 011/3554-845.

ОШ „СКАДАРЛИЈА”
11000 Београд, Француска 26

тел. 011/7247-445

Наставник српског језика
са 89% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Закона 
и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, број 11/19): 
професор српског језика и књижевности; професор 
српског језика и књижевности са општом лингвис-
тиком; професор српске књижевности и језика; про-
фесор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу; дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима; дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским књижев-
ностима; професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 
професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и српскохрватски језик; професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике; професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; 
професор српскохрватског језика са источним и запад-
ним словенским језицима; професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности за наставу у шко-
лама у којима се образовно-васпитни рад изводи на 
мађарском, односно русинском или румунском језику; 
професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску и општу књижевност; професор југословенске 
књижевности са страним језиком; дипломирани фило-
лог за књижевност и српски језик; дипломирани фило-
лог за српски језик и књижевност; професор српског 
језика и књижевности у одељењима за националне 
мањине; професор српског језика и српске књижев-
ности; дипломирани компаратиста; мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Срп-
ска књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књи-
жевност, Српска филологија (српски језик и лингвис-
тика), Српска књижевност и језик са компаратистиком, 
Српски језик као страни); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Српска филологија (српски језик и 
књижевност), Филологија, модули: Српски језик и Срп-
ски језик и компаративна књижевност, Компаративна 
књижевност са теоријом књижевности); професор срп-
скохрватског језика и књижевности; мастер филолог 
из области филолошких наука; професор југословен-
ске књижевности и српског језика; мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет).

Наставник енглеског језика
са 63% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Закона 
и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, број 11/19): 
професор енглеског језика, професор, односно дипло-
мирани филолог за енглески језик и књижевност; 
дипломирани филолог англиста; дипломирани про-
фесор енглеског језика и књижевности; мастер фило-
лог (студијски програм Англистика; студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност); мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Енглески језик и књижевност). Лица која 
су стекла академско звање мастер, морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије из области 
предмета, односно на студијским групама/програмима: 
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Језик, књижевност, култура, модул Енглески језик и 
књижевност; Енглески језик и књижевност; Англисти-
ка, Енглески језик и књижевност са другом страном 
филологијом.

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Закона 
и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, број 11/19): 
професор разредне наставе, професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и енглес-
ког језика за основну школу, мастер учитељ, дипломи-
рани учитељ – мастер, професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способ-
ности за рад са ученицима; да није лице осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимања малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
другоих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. ДОКАЗИ који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
Попуњен пријавни формулар који се преузима са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, потписана пријава са био-
графијом, оригинал или оверена фотокопија дипломе о 
стеченом образовању, односно уверења, ако диплома 
није издата, оверену копију дипломе или уверења о 
стеченом звању матер (уколико нису добили диплому 
о звању мастер), оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству, не старије 
од шест месеци, уверење о неосуђиваности за кривич-
на дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, не старије од шест 
месеци, доказ о познавању језика на коме се изводи 
образовно васпитни рад са децом и ученицима (уко-
лико 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 про-
граму одговарајуће високошколске установе). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (лекарско уверење) прибавља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Тестирање 
кандидата, који уђу у ужи избор, у погледу психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученици-
ма организује школа код Националне службе за запо-
шљавање. Неблаговремене или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
у оригиналу или фотокопији, овереној код надлежног 
органа, неће се разматрати Пријаве за конкурс се под-
носе у у затвореним ковертама, са назнаком: „За кон-
курс”, поштом на на наведену адресу Школе. Информа-
ције на тел. 011/7247-445.

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”
11251 Остружница, Вука Караџића 11

тел. 011/8071-264

Стручни сарадник / библиотекар
са 50% радног времена 
пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: Учесници конкурса треба да испуњавају 
услове прописане чланом 139 и чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), и то: 1. да имају одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 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 и 16/2022); 
2. да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о 

томе као доказ, доставља кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду); 3. да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
попуњен пријавни формулар који преузимају са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете тре-
ба да доставе следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству Републике Србије – не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ 
да кандидат није лице осуђивано 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 малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 (члан 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања) – не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о познавању српског јези-
ка и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад доставља се само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику; потписану био-
графију или CV. Конкурс спроводи конкурсна 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 из става 4. члана 154 Закона о основама 
система образовања и васпитања, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из става 6 
члана 154 Закона о основама система образовања и 
васпитања, сачињава образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове и доставља је директо-
ру 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 образложене листе. Пријаве се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене, неуредне и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са 
доказима о испуњености услова (потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом) доставити лично у просторији секретаријата 
школе радним даном од 08.00 до 14.00 часова или на 
адресу школе: ОШ „Карађорђе”, Вука Караџића бр. 11, 
Остружница. Додатне информације на телефон школе: 
011/8070-113.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Руководилац послова заштите, 
безбедности и здравља на раду

УСЛОВИ: Високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или мастер струковне студије), 
на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године, на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од 3 године или више образовање. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), 

а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају Установи искључи-
во путем поште на наведену адресу са назнаком радног 
места за које се кандидат пријављује. Језик на којем се 
остварује васпитно-образовни рад: српски језик. Поред 
општих услова за заснивање радног односа предвиђе-
них чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуња-
вају и услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
као и посебне услове прописане Правилником о орга-
низацији и систематизацији радних места. Уз пријав-
ни формулар кандидати достављају доказ о стручној 
спреми, уверење о држављанству, доказ да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (податке из казнене евиденције издаје МУП), 
доказ о положеном одговарајућем стручном испиту из 
области рада у складу са законом, доказ о положеном 
одговарајућем стручном испиту из области противпо-
жарне заштите, доказ о 5 година радног искуства. 
Доказ да лице није осуђивано не може бити старији 
од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабра-
ни кандидат пре заснивања радног односа дужан је 
да достави лекарско уверење. Уколико кандидат нема 
стручни испит послодавац ће одредити рок за пола-
гање испита у складу са Законом. Неблаговремене и 
непотпуне прихјаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ  

– МИТРАЉЕТА”
Батајница, Далматинске загоре 94

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% норме

УСЛОВИ: 1. средња стручна спрема (IV степен стручне 
спреме) правног или економског смера; 2. психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да лице није правноснажном судском 
пресудом осуђивано за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора од најмање три месеца 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног 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 међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика. 

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% норме

УСЛОВИ: 1. средња стручна спрема (IV степен стру-
чне спреме) економског смера; 2. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; 3. да лице није правноснажном судском пре-
судом осуђивано за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора од најмање три месеца 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног 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 међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика.

Наставник математике
УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образо-
вање прописано чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и чл. 3. Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, 
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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 и 16/2022); 
2. психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да лице није правноснаж-
ном судском пресудом осуђивано за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 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 примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. знање српског језика.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава: осам дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са документацијом се под-
носе лично или поштом на горе наведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс”. Ближе информације могу се 
добити на телефон: 060/7187196 и 011/7870329. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу: Татјана 
Лучић-Вујчетић, секретар школе. Конкурс за пријем 
у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Кандидати су 
у обавези да попуне пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, достављају 
школи. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду обавезан је доставити уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима. Основна школа „Светислав Голу-
бовић – Митраљета”, као руковалац подацима о лич-
ности, предузимаће све потребне техничке и органи-
зационе мере за заштиту личних података кандидата 
у складу са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 87/2018). 

ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
Београд, Маршала Тита 101

тел. 011/2773-965

Наставник историје
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018.11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 16/2022) и то одговарајуће образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 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 одго-
варајући предмет, односно групу предмета. Канди-
дат треба да испуњава услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), и то да: 1) има одговарајуће обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 

понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат 
поред кратких биографских података треба да доста-
ви: попуњен и одштампан пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете; доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са 
холограмом; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о неосуђива-
ности прибавља сам кандидат и саставни је део прија-
ве на конкурс (не старије од 6 месеци). Доказ о знању 
српског језика, на коме се остварује образовно вас-
питни рад доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравстевну спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горе 
наведену адресу са назнаком: „За конкурс” у року од 
8 дана од дана објављиавања конкурса у публика-
цији „Послови”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, тел. 011/2773-965. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени само у 
сврху обраде података у конкурсном поступку у складу 
са Законом о заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 87/2018) 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-058

Наставник физикалне медицине  
– вежбе и практична настава у блоку

са 71% радног времена

УСЛОВИ: Пожељно искуство у раду на одговарајућим 
пословима наставника у школи. 1) виши физиотерапе-
утски техничар, 2) виши физиотерапеут, 3) виши есте-
тичар – козметичар, 4) струковни козметичар естети-
чар, 5) специјалиста струковни козметичар естетичар, 
6) струковни физиотерапеут, 7) специјалиста струков-
ни физиотерапеут, 8) струковни терапеут, 9) дипло-
мирани терапеут рехабилитације. Лице из тачака 4) 
до 8) треба да има претходно стечено образовање у 
подручју рада Здравство и социјална заштита за обра-
зовне профиле физиотерапеутски техничар и козме-
тички техничар.

Наставник социологија  
са правима грађана

са 65% радног времена

УСЛОВИ: Пожељно искуство у раду на одговарајућим 
пословима – наставник. 1) професор социологије, 
односно дипломирани социолог, 2) дипломирани 
правник, 3) дипломирани политиколог (сви смерови/
студијски програми, осим смера / студијског програма 
социјална политика и социјални рад), 4) професор 
социологије и филозофије, 5) професор филозофије 
и социологије, 6) мастер социолог, 7) мастер профе-
сор предметне наставе, 8) мастер правник, 9) мастер 
политиколог. Лице из тачке 7) које је стекло звање 
мастер мора имати претходно завршене основне ака-
демске студије из области социологије, права, или 
политикологије (основне академске студије поли-
тикологије – сви смерови/студијски програми, осим 
смера /студијског програма социјална политика и 
социјални рад).

Наставник биологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Пожељно искуство у раду на одговарајућим 
пословима – наставник. 1) професор биологије, 2) 
дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 3) 
дипломирани биолог, 4) професор биологије – хемије, 
5) дипломирани професор биологије и хемије, 6) 
дипломирани биолог за екологију и заштиту живвотне 
средине, 7) дипломирани биолог, смер заштита живот-
не средине, 8) дипломирани биолог заштите животне 
средине, 9) дипломирани биолог – еколог, 10) дипло-
мирани професор биологије, 11) дипломирани профе-
сор биологије – мастер, 12) дипломирани биолог – мас-
тер, 13) дипломирани молекуларни биолог – мастер, 
14) дипломирани професор биологије – хемије – мас-
тер, 15) мастер биолог, 16) мастер професор биоло-
гије. Лице из тачке 12) које је стекло академско звање 
мастер мора имати претходно завршене основне ака-
демске студије биологије.

Наставник латинског језика
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Пожељно искуство у раду на одговарајућим 
пословима – наставник. 1) професор класичне филоло-
гије; 2) професор, односно дипломирани филолог који 
је савладао наставни план и програм високог образо-
вања из предмета Латински језик у трајању од најмање 
четири семестра.

Референт за административне послове
УСЛОВИ: Пожељно искуство у раду на одговарајућим 
административним пословима у школи. Високо образо-
вање правне или економске струке; на основним сту-
дијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на тудијама у трајању до три године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Изузетно: средње образовање 
из области друштвених наука, струке правне, економ-
ске или архивско музејске, уз радно искуство у шко-
ли на одговарајућим пословима. Потребно је одлично 
познавање рада на рачунару.

Чистачица
УСЛОВИ: Пожељно искуство у раду на пословима чис-
тачице у школи. Завршена основна школа, II степен 
стручне спреме.

ОСТАЛО: За пријем у радни однос кандидати треба да 
испуњавају услове који су утврђени у члану 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања и то: 1. 
да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), одредбама Правилника 
о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада здравство и социјална заштита („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/2022), 2. 
да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 
5. да знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на сајту Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја на адреси http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc потребно је приложити: краћу 
биографију; доказ о врсти и степену стручне спреме 
(диплома и додатак дипломи) а лице које конкурише 
за радно место где се као услов тражи претходно сте-
чено образовање, мора доставити и доказ о претход-
но завршеном –стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о неосуђиваности прибављено од 
стране надлежног органа МУП-а; доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома 
издата на српском језику, односно, доказ о знању срп-
ског језика који је издала овлашћена институција). Сви 
наведени докази који се достављају уз пријаву морају 
бити у оригиналу или овереном препису. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кан-
дидат доставља пре закључења уговора о раду. Прија-
ве са траженом документацијом доставити у року од 
осам дана од дана објављивања конкурса у часопису 
„Послови” искључиво поштом на адресу: Медицинска 
школа „Надежда Петровић” Земун, Наде Димић 4, са 
назнаком: „За конкурс”. У складу са чланом 154 став 5 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава 
на конкурс, Конкурсна комисија упућује кандидате који 
испуњавају услове за пријем у радни однос утврђене 
у члану 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
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Пријаву кандидата који не испуњава услове за пријем 
у радни однос утврђене у члану 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, Конкурсна комисија 
ће одбити а достављену документацију вратити кан-
дидату. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
11090 Београд, Др Миливоја Петровића 6

Наставник српског језика и књижевности

Наставник технике и технологије

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене  

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене  

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021 – у даљем тексту: Закон), и то: да имају одго-
варајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Обавезно образовање лица из чл. 140 Закона је 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина је настав-
ник 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 
који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу има ово образовање. Кандидат 
треба да има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни 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 и 4/21); да има психичку, физичку и 
здравствену способност 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 три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
примање или давање мита, за кривична дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја, против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
РС; да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају следећу документацију: потпи-
сану молбу са биографијом; извод из матичне књиге 
рођених (оверену фотокопију не старију од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије (оверену 
фотокопију не старију од 6 месеци); оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању (уколико је кан-
дидат завршио образовање по прописима који важе 
после 10. септембра 2005. године, доставља оверену 
фотокопију дипломе основних студија и оверену фото-
копију дипломе мастер студија или оверену фотоко-
пију важећег уверења о завршеним мастер студијама); 

уверење МУП-а из казнене евиденције (не старије од 
6 месеци); доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду 
(лекарско уверење). Кандидати који уђу у ужи избор, 
у року од 8 дана се упућују на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање као ни копије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа. Документација се доставља 
у затвореној коверти на следећу горе наведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс”.
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Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене  

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У складу са чланом 139 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, 129/21), у радни однос у установи може да 
буде примљено лице које: 1. има образовање у складу 
са чланом 140 и чланом 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 
6/20, 129/21) и чланом 2 став 1 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни 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) односно наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у разредној настави може да изво-
ди: професор разредне наставе, професор педагогије 
са претходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, 
дипломирани учитељ – мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу а које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка (лице из ове тачке мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и 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 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова (сматра 
се да наставник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина). 

Наставник математике
на одређено време, ради замене  

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У складу са чланом 139 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, 129/21), у радни однос у установи може 
да буде примљено лице које: 1. има образовање у 
складу са чланом 140 и чланом 142 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, 129/21) и чланом 3. тачка 9. Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 

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), односно: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математи-
чар за теоријску математику и примене, дипломи-
рани математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар – информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математи-
чар за математику економије, професор информатике 
– математике, дипломирани математичар – астроном, 
дипломирани математичар – примењена математика, 
дипломирани математичар – математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипло-
мирани информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор математике и 
физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани профе-
сор математике – мастер, дипломирани математичар 
– мастер, дипломирани инжењер математике – мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломи-
рани математичар – професор математике, дипломира-
ни математичар – теоријска математика, дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије – математике, професор 
географије – математике, професор физике – мате-
матике, професор биологије – математике, професор 
математике – теоријско усмерење, професор матема-
тике – теоријски смер, дипломирани математичар и 
информатичар, дипломирани математичар – механи-
чар, мастер професор предметне наставе, мастер мате-
матичар – професор математике а које је стекло одго-
варајуће високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (лице 
из ове тачке мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и 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 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова (сматра 
се да наставник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина). 
Лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани – мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене математике (са 
положеним испитом из предмета геометрија или осно-
ви геометрије) или двопредметне наставе математике 
и физике односно математике и информатике.

Стручни сарадник – педагог
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У складу са чланом 139 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, 129/21), у радни однос у установи може да 
буде примљено лице које: 1. има образовање у складу 
са чланом 140 и чланом 142 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, 
129/21) и чланом 6. став 1 тачка 1 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 
15/2022), односно: професор педагогије, дипломирани 
педагог – општи смер или смер школске педагогије, 
дипломирани школски педагог – психолог, дипломи-
рани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог 
– мастер а које је стекло одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
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степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (лице из ове тачке мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и 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 (сматра се да наставник 
који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина). Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломирани 
– мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развој-
но-педагошких предмета.

ОСТАЛО: кандидати требе и: 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 
5. да знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Документација коју кандидат 
доставља приликом конкурисања за сва радна места: 
попуњен пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; биографија, диплома о стече-
ном одговарајућем образовању, доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на (за радна места под редним бројем 1-4), уверење 
о неосуђиваности (уверење из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова) не старије од 6 
месеци, уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци, извод из матичне књиге рођених, доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(осим за кандидате који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику). Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Услови из члана 139 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, 129/21) доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Сва потреб-
на документација доставља се у оригиналу или копија-
ма овереним код надлежних органа (јавног бележника, 
изузетно општинска управа или суд). Неблаговремене, 
непотпуне, недопуштене или неразумљиве пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
у оригиналу или овереној фотокопији, неће бити узете 
у разматрање. Кандидати чије су пријаве благовреме-
не, потпуне, уз које су приложени сви потребни дока-
зи и који испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у 
овом конкурсу који су употребљени у мушком грама-
тичком роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса, достављају се на адресу: Основна 
школа „Бранко Ћопић”, Београд, Видиковачки венац 
73, 11090 Београд, са назнаком: „За конкурс”, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Додатне инфор-
мације могу се добити на број 011/2335-032.

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”
11160 Београд, Моме Димића 2

e-mail: direktor.despotstefan@gmail.com

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, мастер струковне студије); на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; изузетно: на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. Сход-
но важећем Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Додатна знања / испити / радно искуство; дозвола 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника 
(лиценца); знање рада на рачунару.

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: средња стручна спрема IV степен (метал-
ске, столарске, електричарске, водоинсталатерске или 
молерско фарбарске струке). Потребно је да кандидат 
испуњава услове из чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Додатна знања / испити 
/ радно искуство: треба да је способно за обављање 
столарских, браварских, водоинсталатерских, молерско 
фарбарских и електричарских послова.

Чистачица
УСЛОВИ: основно образовање, I степен стручне спреме. 
Потребно је да кандидат испуњава услове из чл 139 
Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства и достављају: оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству РС, оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених, доказ о неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање (не старије од 6 месеци), оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу, радну биографију, доказ о знању језика на којем 
се обавља образовно-васпитни рад (осим за канди-
дате који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику). Оверене фотокопије докумената не могу бити 
старије од шест месеци од дана подношења пријаве. 
Изабрани кандидат је пре закључења уговора о раду у 
обавези да поднесе доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на 
психолошку процену способности коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пода-
ци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку у складу 
са Законом о заштити података о личности („Службе-
ни гласник РС”, број 87/18) Рок за пријаве је 8 дана. 
Пријаве предати лично у секретаријату установе сваког 
радног дана у периоду од 09 до 13 часова, или слати 
поштом на горе наведену адресу са назнаком: „За кон-
курс ___ (навести радно место за које се конкурише).

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

1 Наставник у звање редовног 
професора за ужу уметничку област 

Сценски костим

2. Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Графички дизајн

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом 
образовању, Минималним условима за избор у звања 
наставника на универзитету донете од стране Нацио-
налног савета за високо образовање и општим актима 
Универзитета уметности у Београду и Факултета при-
мењених уметности у Београду. Учесници конкурса 
подносе: 1. пријаву на конкурс у три штампана пример-
ка, 2. оверену фотокопију или оверен препис дипломе 
у једном примерку, 3. уверење надлежног органа да 
правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи (члан 
72 став 4 Закона о високом образовању), 4. радну био-
графију на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета) 
у три штампана примерка и у електронској форми на 
једном CD-у, 5. (5.1.) пет до 10 оригиналних радова 
достављених у електронској форми на 4 CD-а; за ужу 
уметничку област Сценски костим, (5.2) пет до 10 ори-
гиналних радова достављених у електронској форми 
на 4 CD-а; за ужу уметничку област Графички дизајн; 
6. потписани списак приложене документације и радо-
ва приложених у електронској форми у три примерка; 
7. учесници на конкурсу су дужни да у електронском 
облику, на једном CD-у или USB-у, приложе презен-
тацију својих обавезних референци, са каталошким 
подацима о радовима написаним ћириличним писмом 
и са јасно наведеним именом и презименом кандида-
та у доњем десном углу сваке стране презентације, у 
укупном трајању до 3 минута за избор у звање доцен-
та, односно до 10 минута за избор у звање редовног 
професора. Образац 2 и Минимални услови за избор 
у звање наставника и сарадника у пољу уметности, 
у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу технич-
ко-технолошких наука на Факултету примењених 
уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 
03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., 
бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018.) 
налазе се са сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Документација и радови подносе се Правној служби 
Факултета примењених уметности у Београду, Краља 
Петра 4, у термину од 10 до 13 часова. Напомена за 
избор наставника у звању доцента: Лица која немају 
педагошко искуство у звању наставника на акредито-
ваној високошколској установи у обавези су да одрже 
приступно предавање из уже области за коју је конкурс 
расписан. За додатне информације тел. 060/520-77-21 
и 011/328-12-51.

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
Београд, Цетињска 5-7

www. prvaekonomska.edu.rs

1. Наставник предметне наставе – 
економска група предмета

са 55% радног времена

2. Радник за одржавање хигијене  
/ чистачица

3. Радник за одржавање хигијене  
/ чистачица

са 64,44% радног времена

УСЛОВИ: општи услови за све кандидате: прописани 
чланом 24 став 1 Закона о раду и услови из члана 139 
и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то: држављан-
ство РС; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; знање српског језика и 
психичка, физичка и здравственуаспособност за рад са 
ученицима (доказ се доставља пре закључења уговора 
о раду). За радно место под 1: одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; завршене 
основне студије у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. За радна места под 2 и 3: 
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најмање завршено основно образовање. Посебни усло-
ви: радно место под 1 наставник предметне наставе 
– економска група предмета: високо образовање про-
писано Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника 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 и 2/2020) из члана 3 тачка 1 подтачка 1-5; тач-
ка 1а подтачка 1-6; тачка 2 подтачка 1-6. и тачка 6 
подтачка 1-6 наведеног Правилника. Радно место под 
2 и 3: најмање завршено основно образовање. 

ОСТАЛО: доставити: попуњен и одштампан пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете РС, кратку биографију, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми за оне који су 
дипломирали пре 10. септембра 2005. године; оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним студијама 
или Уверење о положеним испитима и просечној оцени 
уколико нису добили диплому, за оне који су дипло-
мирали после 10. септембра 2005. године; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом звању мастер или уве-
рења о стеченом звању мастер (уколико нису добили 
диплому), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење да нису 
правоснажном пресудом осуђивани за кривично дело 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (наведено у општим услови-
ма конкурса), уверење о знању српског језика (само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику). Пријаве се достављају на адресу: 
Прва економска школа, Београд, Цетињска 5-7, 11000 
Београд, са назнаком: „За конкурс”, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„КОЛУБАРА”

11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6

1. Наставник предмета из области 
машинства
2 извршиоца

2. Наставник предмета из области 
електротехнике

3. Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена и врсте 
образовања према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
машинство и обрада метала, Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада електротехника и Правилнику о организацији и 
систематизацији послова у Техничкој школи „Колуба-
ра” у Лазаревцу кандидат треба да испуњава и услове 
предвиђене чланом 139 и чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1. поседовање 
одговарајућег образовања (за наставника – високо 
образовање; за чистачицу – основно образовање); 2. 
поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; 3. извршена психо-
лошка процена способности за рад са децом и ученици-
ма; 4. поседовање држављанства Републике Србије; 5. 
знање српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; 6. неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна 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 кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију као и непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те и потребну документацију заједно са одштампаним 
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар, 
кандидати достављају следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старије 
од 6 месеци); доказ о неосуђиваности – уверење из каз-
нене евиденције МУП-а (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 

6 месеци) и доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима). Рок за пријављивање на конкурс је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кан-
дидати који испуњавају услове за пријем у радни однос, 
у року од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима, прибавља се пре закључења уго-
вора о раду.
Пријаве доставити лично или путем препоручене 
поште на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
11564 Степојевац, 7. oктобра 219

Наставник математике
са 66,67% радног ремена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о раду, треба 
да испуњава и услове из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: да поседу-
је одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 
Закона о о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник 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 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, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 15/2022) за рад на 
радном месту наставник математике; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да има држављанство Републике Србије; 
да није осуђиван 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, 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заш-тићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију као 
и непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; да зна српски 
језик и језик на којем се изводи образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом достављају школи. Уз пријав-
ни формулар, кандидати достављају следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању (уз мастер диплому доставља се и диплома 
о завршеним основним академским студијама); уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију) не 
старије од шест месеци; доказ о неосуђиваности – уве-
рење из казнене евиденције МУП-а (оригинал или ове-
рену фотокопију) не старије од шест месеци; доказ о 
знању српског језика, достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Кандидати који су испуњавају услове за пријем 
у радни однос, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима, прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве доставити у затвореној коверти 
лично или путем препоручене поште на адресу школе, са 
назнаком: „Пријава на конкурс за радно место наставник 
математике”. Конкурс спроводи конкурсна комисија, коју 
именује директор школе посебним решењем.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
„ВИВА”

11030 Београд, Тоше Јовановића 11

1) Наставник за предмет Математика
са 20% радног времена, на одређено време 

до краја текуће школске године

УСЛОВИ: (1) професор математике; (2) дипломирани 
математичар; (3) дипломирани математичар за тео-

ријску математику и примене; (4) дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику; (5) дипломи-
рани математичар – информатичар; (6) дипломирани 
математичар – професор математике; (7) дипломирани 
математичар за математику економије; (8) професор 
математике – теоријско усмерење; (9) професор мате-
матике – теоријски смер; (10) професор математике и 
рачунарства; (11) професор информатике – математи-
ке; (12) професор хемије – математике; (13) профе-
сор географије – математике; (14) професор физике 
– математике; (15) професор биологије – математи-
ке; (16) дипломирани математичар – астроном; (17) 
дипломирани математичар – теоријска математика; 
(18) дипломирани математичар – примењена мате-
матика; (19) дипломирани математичар – математика 
финансија; (20) дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије); (21) дипло-
мирани информатичар; (22) дипломирани професор 
математике – мастер; (23) дипломирани математичар – 
мастер; (24) мастер математичар; (25) мастер професор 
математике; (26) мастер математичар – професор мате-
матике; (27) мастер инжењер примењене математике.

2) Наставник за предмет Географија
са 20% радног времена, на одређено време 

до краја текуће школске године

УСЛОВИ: (1) професор географије; (2) дипломира-
ни географ; (3) професор историје – географије; (4) 
дипломирани географ – просторни планер; (5) дипло-
мирани професор географије – мастер; (6) дипломи-
рани географ – мастер; (7) мастер географ; (8) мастер 
професор географије; (9) мастер професор географије 
и информатике; (10) мастер професор биологије и гео-
графије.

3) Наставник за предмет Физика
са 20% радног времена, на одређено време 

до краја текуће школске године

УСЛОВИ: (1) професор физике; (2) дипломирани физи-
чар; (3) дипломирани астрофизичар; (4) дипломира-
ни инжењер физике, смер индустријска физика; (5) 
дипломирани физичар за општу физику; (6) дипло-
мирани физичар за примењену физику; (7) професор 
физике за средњу школу; (8) дипломирани физичар – 
истраживач; (9) дипломирани физичар за теоријску и 
експерименталну физику; (10) дипломирани физичар 
за примењену физику и информатику; (11) дипломи-
рани физичар – медицинске физике; (12) дипломи-
рани професор физике – мастер; (13) дипломирани 
физичар – мастер; (14) дипломирани физичар – мас-
тер физике – метеорологије; (15) дипломирани физи-
чар – мастер физике – астрономије; (16) дипломирани 
физичар – мастер медицинске физике; (17) дипломира-
ни професор физике – хемије – мастер; (18) дипломи-
рани професор физике – информатике – мастер; (19) 
дипломирани физичар – професор физике – мастер; 
(20) дипломирани физичар – теоријска и експеримен-
тална физика – мастер; (21) дипломирани физичар 
– примењена и компјутерска физика – мастер; (22) 
дипломирани физичар – примењена физика и инфор-
матика – мастер; (23) мастер физичар; (24) мастер 
професор физике.

4) Наставник за предмет Хемија
са 10% радног времена, на одређено време 

до краја текуће школске године

УСЛОВИ: (1) професор хемије; (2) дипломирани хеми-
чар; (3) професор биологије – хемије; (4) професор 
физике – хемије; (5) професор географије – хемије; 
(6) дипломирани инжењер хемије аналитички смер; 
(7) дипломирани инжењер хемије, биооргански смер; 
(8) дипломирани хемичар опште хемије; (9) дипломи-
рани хемичар за истраживање и развој; (10) дипло-
мирани хемичар – смер хемијско инжењерство; (11) 
дипломирани професор хемије – мастер; (12) дипло-
мирани хемичар – професор хемије; (13) дипломирани 
хемичар – мастер; (14) дипломирани професор физике 
– хемије – мастер; (15) дипломирани професор биоло-
гије – хемије – мастер; (16) мастер хемичар; (17) мас-
тер професор хемије; (18) мастер физикохемичар; (19) 
дипломирани професор биологије и хемије.

5) Наставник за предмет Биологија
са 20% радног времена, на одређено време 

до краја текуће школске године

УСЛОВИ: (1) професор биологије; (2) дипломирани 
молекуларни биолог и физиолог; (3) дипломирани 
биолог; (4) професор биологије – хемије; (5) дипло-
мирани професор биологије и хемије; (6) дипломи-
рани биолог за екологију и заштиту животне среди-
не; (7) дипломирани биолог, смер заштита животне 
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средине; (8) дипломирани биолог заштите живот-
не средине; (9) дипломирани биолог – еколог; (10) 
дипломирани професор биологије; (11) дипломирани 
професор биологије – мастер; (12) дипломирани био-
лог – мастер; (13) дипломирани молекуларни био-
лог – мастер; (14) дипломирани професор биологије 
– хемије – мастер; (15) мастер биолог; (16) мастер 
професор биологије.

6) Наставник енглеског језика
са 20% радног времена, на одређено време 

до краја текуће школске године

УСЛОВИ: (1) професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност; (2) професор 
енглеског језика и књижевности и италијанског језика 
и књижевности; (3) професор енглеског језика и књи-
жевности и немачког језика и књижевности; (4) дипло-
мирани филолог англиста; (5) дипломирани професор 
енглеског језика и књижевности; (6) мастер филолог 
(студијски програм Англистика; студијски програм или 
главни предмет, односно профил Енглески језик и књи-
жевност); (7) мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, односно про-
фил Енглески језик и књижевност); (8) мастер профе-
сор предметне наставе.

7) Наставник српског језика и 
књижевности

са 30% радног времена, на одређено време 
до краја текуће школске године

УСЛОВИ: (1) професор, односно дипломирани фило-
лог за српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност; (2) професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски језик; 
(3) професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и општу књижевност; (4) 
професор српског језика и српске књижевности; (5) 
професор српскохрватског језика са јужнословенским 
језицима; (6) професор југословенске књижевности и 
српског језика; (7) професор југословенске књижев-
ности са страним језиком; (8) професор српског јези-
ка и књижевности; (9) професор српске књижевности 
и језика; (10) професор српске књижевности и јези-
ка са општом књижевношћу; (11) професор југосло-
венских књижевности; (12) дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик; (13) дипломирани фило-
лог за српски језик и књижевност; (14) дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језици-
ма; (15) мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик; Српски језик и књи-
жевност; Српска књижевност; Српска књижевност и 
језик; Српска књижевност и језик са општом књижев-
ношћу; Српска филологија: српски језик и лингвисти-
ка; Српска филологија: српски језик и књижевност; 
Српски језик и примењена лингвистика; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност; Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности); (16) мастер филолог (студијски про-
грами: Српски језик; Српски језик и књижевност; Срп-
ска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска 
филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност); (17) мастер професор књижевности и 
језика (србиста); (18) мастер професор књижевности 
и језика – компаратиста; (19) мастер професор пре-
дметне наставе.

8) Наставник латинског језика
са 10% радног времена, на одређено време 

до краја текуће школске године

УСЛОВИ: (1) професор класичне филологије; (2) про-
фесор, односно дипломирани филолог који је савла-
дао наставни план и програм високог образовања из 
предмета Латински језик у трајању од најмање четири 
семестра. 

9) Наставник за групу теоретских 
стручних предмета – Анатомија 
и физиологија, Фармакологија, 

Патологија, Медицинска биохемија, 
Микробиологија са епидемиологијом, 

Хигијена и здравствено васпитање
са 70% радног времена, на одређено време 

до краја текуће школске године

УСЛОВИ: (1) доктор медицине; (2) доктор медицине, 
специјалиста; (3) по правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
Здравство и социјална заштита.

10) Наставник за групу теоретских 
стручних предмета – Здравствена нега и 
рехабилитација, Кинезиологија, Масажа
са 20% радног времена, на одређено време 

до краја текуће школске године

УСЛОВИ: (1) доктор медицине, специјалиста физикал-
не медицине и рехабилитације; (2) специјалиста док-
тор медицине, специјалиста физикалне медицине и 
рехабилитације; (3) мастер терапеут.

11) Наставник здравствене психологије
са 10% радног времена, на одређено време 

до краја текуће школске године

УСЛОВИ: (1) професор психологије; (2) дипломирани 
школски психолог – педагог; (3) дипломирани психо-
лог; (4) мастер психолог.

12) Наставник медицинске етике
са 5% радног времена, на одређено време до 

краја текуће школске године

УСЛОВИ: (1) професор филозофије; (2) дипломирани 
филозоф; (3) професор филозофије и социологије; (4) 
мастер филозоф.

13) Наставник за групу предмета 
Здравствена нега и рехабилитација, 

Кинезиологија и Масажа – вежбе
са 40% радног времена, на одређено време 

до краја текуће школске године

УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар; струковни 
терапеут; струковни физиотерапеут; струковни радни 
терапеут; специјалиста струковни физиотерапеут; спе-
цијалиста струковни радни терапеут; виши физиотера-
пеут; специјалиста струковни физиотерапеут; дипло-
мирани терапеут рехабилитације

14) Стручни сарадник педагог
са 30% радног времена, на одређено време 

до краја текуће школске године

УСЛОВИ: (1) дипломирани педагог; (2) професор педа-
гогије; (3) дипломирани школски психолог – педагог; 
(4) дипломирани педагог – мастер; (5) мастер педагог.

ОСТАЛО: Потребна документација: оригинал или ове-
рена копија дипломе о стеченом образовању, извод из 
Матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), Уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), Уве-
рење да против лица није покренут кривични поступак, 
нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци), 
радна биографија.
Документацију доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања Конкурса, на адресу: Средња медицинска 
школа „Вива”, Тоше Јовановића 11, Београд, и то лич-
но, имејлом: info@viva.edu.rs, или поштом ученичкој и 
студентској служби. Непотпуна и неблаговремено дос-
тављена документација неће се узимати у разматрање.

БОР

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА БОР

19210 Бор, Зелени булевар 24
тел. 030/456-022

Наставник практичне наставе 
саобраћајне групе предмета – возач 

инструктор у подручју рада саобраћај
УСЛОВИ: V или VI степен стручне спреме: дипл. 
инжењер саобраћаја, односно дипл. саобраћај-
ни инжењер, одсеци друмски и градски саобраћај 
или друмски и градски саобраћај и транспорт, дипл. 
инжењер саобраћаја, дипл. саобраћајни инжењер, 
дипл. инжењер саобраћаја, смер логистика, мастер 
инжењер саобраћаја, предходно завршене основне 
академске студије у области саобраћајног инжењер-
ствна студијском програму односно модулу друмски и 
градски саобраћај и транспорт – транспорт, саобраћај 
и транспорт, инжењер саобраћаја, односно саобраћај-
ни инжењер одсеци или одељење друмски и градски 
саобраћај или друмски и градски саобраћај и транс-
порт, дипл. инж. саобраћаја, односно дипл. инж. сао-
браћаја одсеци друмски и градски саобраћај или дру-
мски или градски саобраћај и транспорт, дипл. инж. 
машинства смер мотори и моторна возила, настквник 
практичне наставе собраћајне групе предмета, возач 
моторних возила – инструктор, возач – инструктор, 

инструктор вожње Б категорије, мастер инжењер 
саобраћаја, предходно завршене основне академске 
студије у области саобраћајног инжењерства на сту-
дијском програму, односно модулу, друмски и градски 
саобраћај и транспорт – транспорт, саобраћај и транс-
порт, друмски и градски саобраћај и транспорт – без-
бедност друмског саобраћаја, специјалиста струковни 
инжењер саобраћаја, завршене основне струковне 
студије у области саобраћаја инжењерства на сту-
дијском програму, односно модулу: друмски и градски 
саобраћај, друмски саобраћај, струковни инжењер сао-
браћаја, звршене основне струковне студијеу области 
саобраћајног инжењерства, на студијском програму, 
односно модулу, друмски и градски саобраћај, друм-
ски саобраћај, мастер инжењер машинства, предход-
но завршене основне академске студије из машинског 
инжењерства на студијском програму, односно модулу: 
мотори СУС, моторна возила, дипл. инж. машинства, 
завршене основне скадемске студије из машинског 
инжењерства на студијском програму односно модулу: 
мотори СУС, моторна возила специјалиста струковни 
инжењер машинства, завршене основне струковне 
студије из машинског инжењерства на студијском про-
граму, односно модулу: мотори и возила, струковни 
инжењер машинства, завршене основне струковне сту-
дијеиз машинског инжењерства, на стјудијском програ-
му, односно модулу: мотори и возила аутомеханичар 
– специјалиста, машински техничар моторних возила 
– специјалиста.

Наставник предметне наставе 
електротехнике

УСЛОВИ: Седми степен стручне спреме, дипл. инжењер 
електротехнике, дипл. инжењер епектронике, профе-
сор електротехнике, дипл. инжењер електротехнике 
и рачунарства, дипл. инжењер електротехнике смер 
електроника и телекомуникације, дипл. инжењер 
електротехнике, смер електроника и рачунарска тех-
ника, дипл. инж. електротехнике смер енергетски, 
дипл. инж. електротехнике, смер процесне сутоматике, 
дипл. инжењер електротехнике сви смерови енергет-
ског одсека, дипл. инж. електротехнике, смер индус-
тријске енергетике, мастер инжењер електротехнике 
електотехнике и рачунарства, предходно завршене 
основне академске студије у области електротехнике 
и рачунарства, дипломирани инжењер индустријске 
информатике.

Стручни сарадник психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Дипломирани психолог, дипломирани школ-
ски психолог – педагог, дипломирани психолог, смер 
школско клинички, професор психологије, мастер 
психолог.

Чистач просторије
УСЛОВИ: Најмање завршена основна школа.

ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног односа 
у школи прописани су чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију), извод из матичне књиге рође-
них, биографију, уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
запостављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и др. 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но васпитни рад. Од додатних услова кандидат мора 
да: има прописане услове и има дозволу (лиценцу) за 
инструктора вожње Б и Ц категорије; да је здравст-
вено способан, и да у последње четири године није 
правноснажно осуђиван, за кривична дела: тешка дела 
против безбедности јавног саобраћаја, из групе про-
тив живота и дела, против службене дужности, као и 
да се против њега не води истрага за ова кривична 
дела, односно није подигнута оптужница за ова кри-
вична дела. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља установи. Кандидат који буде 
изабран у ужи избор, у року од осам дана упућује се 
на психолошку процени способности за рад са децом 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1023 | 18.01.2023.40

и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Доказ о испуњености услова из чл. 139 став 1 тачка 2 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
на конкурс се може предати лично у школи или сла-
ти на горе наведену адресу у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Информације 
о конкурсу се могу добити на телефон 030/456-022. 
Кандидат ће писменим путем бити обавештен о исходу 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. По завршетку конкурса примљена доку-
мента се не враћају кандидату.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН
19300 Неготин, Миомира Радосављевић Пикија 9

тел. 019/545-189

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа 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 РС, 113/17 и 95/18 – аутентич-
но тумачење), кандидати треба да испуњавају и услове 
из члана 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: а) да имају одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и врсту стручне спреме прописану Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 
4/2018, 18/2018, 1/2019, 9/2019, 2/2020, 1/2021 и 
4/2022) за наставника машинске групе предмета (доказ 
оверена фотокопија дипломе); б) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење); в) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (доказ уверење МУП-а о неосуђиваноти и 
потврда Повереника за заштиту родне равноправности 
за непостојање утврђеног дискриминаторног пона-
шања), пожељно је доставити и уверење надлежног 
суда да није покренут кривични поступак, г) да имају 
држављанство Републике 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 канди-
дат који одговарајуће високо образовање није стекао 
на српском језику). 

Наставник електро групе предмета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа 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 РС, 113/17 и 95/18 – 
аутентично тумачење), кандидати треба да испуња-
вају и услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени 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 про-
писану чланом 3 став 1 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
Електротехника („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 
13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021, 2/2021 и 4/2022) – за 
радно место наставника електро групе предмета (доказ 
оверена фотокопија дипломе); б) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ лекарско уверење); в) да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 

и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (доказ уверење МУП-а о неосуђиваности и 
потврда Повереника за заштиту родне равноправности 
за непостојање утврђеног дискриминаторног пона-
шања), пожељно је доставити и уверење надлежног 
суда да није покренут кривични поступак, г) да имају 
држављанство Републике 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 канди-
дат који одговарајуће високо образовање није стекао 
на српском језику). 

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених 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), треба 
да испуњава и услове утврђене чланом 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) (даље: Закон), 
и то: а) да има одговарајуће образовање односно да 
има стечено основно образовање и васпитање – први 
степен стручне спреме (доказ оверен препис или ове-
рена фотокопија сведочанства о завршеном основном 
образовању и васпитању, односно о завршеној основ-
ној школи); б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказ лекар-
ско уверење); в) да 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 малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (доказ уве-
рење МУП-а о неосуђиваности и потврда Поверени-
ка за заштиту родне равноправности за непостојање 
утврђеног дискриминаторног понашања), пожељно је 
доставити и уверење надлежног суда да није покренут 
кривични поступак, г) да има држављанство Републи-
ке Србије (доказ уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених); д) да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (овај 
доказ доставља само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику). 

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачке а), в), 
г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуње-
ности услова из тачке б) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Документација се доставља у ориги-
налима или у овереним фотокопијама не старијим од 
шест месеци и не враћа се кандидатима. Информације 
о конкурсу могу се добити путем телефона: 019/545-
189 радним данима у периоду од 09.00-11.00 часова. 
Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, кандидати дос-
тављају потребну документацију (доказе), а уз њу и 
радну биографију, очитану личну карту, контакт теле-
фон, контакт електронске адресе (имејл) и адресу пре-
бивалишта, на адресу школе лично или препорученом 
пошиљком, са назнаком: „Пријава на конкурс за ____ 
(навести радно место за које се конкурише)”, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Конкурс спроводи конкурсна комисија име-
нована од стране директора школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „12. СЕПТЕМБАР”
19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића бб.

тел. 019/549-920

Стручни сарадник дефектолог / 
специјални едукатор и рехабилитатор у 

посебним условима
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које испуњава опште услове за засни-
вање радног односа који су прописани 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), као и услове пропи-
сане чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 

и услове прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и васпи-
тача у основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, број 17/2018), односно Правилником 
о изменама и допуни Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и вас-
питача у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20). Одговарајуће 
образовање је: Дефектолог: 
1) Сурдопедагог: професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом оштећеног слуха, дипло-
мирани дефектолог – сурдоаудиолог; дипломирани 
дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима 
оштећеног слуха; наставник дефектолог одсека (групе 
или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; мастер 
дефектолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација глувих и наглувих особа; дипломира-
ни дефектолог – мастер, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа; 
мастер дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за специјалног 
едукатора; мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 
дипломирани дефектолог – мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм 
за специјалног едукатора; дипломирани дефектолог 
– мастер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног рехабили-
татора за вишеструку ометеност. 
2) Тифлолог: професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са децом оштећеног вида; дипломира-
ни дефектолог – тифлолог; мастер дефектолог, који је 
на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа 
са оштећењем вида; дипломирани дефектолог – мас-
тер, који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и рехабили-
тација особа са оштећењем вида; мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног едукатора; мастер 
дефектолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм за специјалног реха-
билитатора за вишеструку ометеност; дипломирани 
дефектолог – мастер, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за специјалног 
едукатора: дипломирани дефектолог – мастер, који је 
на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку 
ометеност;
3) Соматопед: професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са телесно инвалидним лицима; мастер 
дефектолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 
дипломирани дефектолог – мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа са мото-
ричким поремећајима; мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног едукатора; мастер дефекто-
лог, који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм за специјалног рехабилитатора 
за вишеструку ометеност; дипломирани дефектолог 
– мастер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног едукатора; 
дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност,
4) Специјални педагог: дипломирани специјални педа-
гог; професор, односно дипломирани дефектолог за 
друштвену самозаштиту и ресоцијализацију лица са 
поремећајима у друштвеном понашању; мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Превенција и третман поре-
мећаја понашања; дипломирани дефектолог – мастер, 
који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Превенција и третман поремећаја 
понашања; мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм 
за специјалног едукатора; дипломирани дефектолог 
– мастер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног едукатора,
5) Олигофренопедагог: професор, односно дипломи-
рани дефектолог за рад са децом ментално ометеном 
у развој; дипломирани дефектолог – олигофренолог; 
мастер дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са тешкоћама у мен-
талном развоју; дипломирани дефектолог – мастер, 
који је на основним академским студијама завршио 
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студијски програм Специјална едукација и рехабилита-
ција особа са тешкоћама у менталном развоју; мастер 
дефектолог, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног едукатора; 
дипломирани дефектолог – мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм 
за специјалног едукатора; мастер дефектолог, који је 
на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку 
ометеност; дипломирани дефектолог – мастер, који је 
на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку 
ометеност. 

Дефектолог наставник  
у посебним условима

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које испуњава опште услове за засни-
вање радног односа који су прописани 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), као и услове пропи-
сане чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и 
услове прописане Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 17/2018), односно Правилником о измена-
ма и допуни Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи за ученике са сметњама у развоју и инва-
лидитетом („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
– др. закон, 10/19 и 6/20). Одговарајуће образовање 
је: професор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са децом ментално ометеном у развоју; дипломирани 
дефектолог – олигофренолог; мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју; дипломира-
ни дефектолог – мастер, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју; професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; дипло-
мирани дефектолог – сурдоаудиолог; дипломирани 
дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима 
оштећеног слуха; наставник дефектолог одсека (групе 
или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; мастер 
дефектолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација глувих и наглувих особа; дипломирани 
дефектолог – мастер, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација глувих и наглувих особа; мас-
тер дефектолог, који је на основним односно мастер 
академским студијама завршио модул сметње и поре-
мећаји слуха; професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са децом оштећеног вида; дипломирани 
дефектолог – тифлолог; мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида; дипломирани дефектолог – мастер, 
који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са оштећењем вида; мастер дефектолог, који је 
на основним, односно мастер академским студијама 
завршио модул сметње и поремећаји вида; професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са телесно 
инвалидним лицима; мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација особа са 
моторичким поремећајима; дипломирани дефектолог – 
мастер, који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Специјална едукација и реха-
билитација особа са моторичким поремећајима; мастер 
дефектолог, који је на основним, односно мастер ака-
демским студијама завршио модул моторичке сметње 
и поремећаји; дипломирани дефектолог – мастер који 
је на основним академским студијама завршио смер 
инклузивно образовање; мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам за специјалног едукатора; дипломирани дефекто-
лог – мастер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног едукатора; 
дефектолог са стеченом стручном спремом из члана 7 
став 4 тач. 1) и 9) и члана 10 став 1 тачка 4 подтач-
ка 4) (Специјални педагог) и тачка 5 (Логопед) Пра-
вилника о степену и врсти образововања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који 
је изводио наставу, додатну подршку у образовању и 

васпитању и друге облике образовно-васпитног рада у 
разредној настави у првом образовном циклусу до дана 
ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 10/19) и у школској 2018/2019. 
години завршио кратак програм студија ради стручног 
оспособљавања за дипломиране специјалне педагоге и 
дипломиране логопеде запослене у настави у школама 
за образовање ученика са сметњама у развоју и инва-
лидитетом који је Наставно-научно веће Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у 
Београду усвојио на седници 25. септембра 2018. године 
и поседује потврду тог факултета о доедукацији дипло-
мираних логопеда и дипломираних специјалних педа-
гога запослених у школама за образовање ученика са 
сметњама у развоју и инвалидитетом, остварио 30 ЕСПБ 
бодова и оспособљен за рад у настави у школи за обра-
зовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, 
може да изводи наставу, додатну подршку у образовању 
и васпитању и друге облике образовно-васпитног рада у 
разредној настави у првом образовном циклусу.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и уз одштампани 
пријавни формулар достављају: доказ о држављан-
ству Републике Србије – оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци у 
односу на дан истека конкурса); оригинал, оверен пре-
пис или оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које им је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као ни за кривична дела: насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (не старији од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса); доказ о знању српског јези-
ка (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); радну биографију (осим за 
лица која први пут заснивају радни однос) – пожељно. 
Уз пријавни формулар и доказе о испуњености усло-
ва, кандидат доставља адресу пребивалишта и акту-
елни број телефона како би могао да се контактира. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) доставља кандидат који буде изабран на 
конкурсу, а пре закључења уговора о раду. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе, сачињава образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају услове и 
доставља је директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор уста-
нове доноси решење о избору кандидата по конкурсу у 
року од осам дана од достављања образложене листе. 
Кандидат незадовољан решењем о изабраном канди-
дату може да поднесе жалбу органу управљања, у року 
од осам дана од дана достављања решења директора о 
избору кандидата. Орган управљања о жалби одлучује 
у року од петнаест дана од дана подношења жалбе. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко телефона 
019/549-920. Пријаве на оглас и потребну документа-
цију заједно са пријавним формуларом слати на адресу 
школе или донети лично секретару школе.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИ САВА”

19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/421-688

Оглас објављен 04.01.2023. у публикацији „Послови” 
(број 1021-1022) исправља се у називу радног места 
тако што уместо секретар школе у посебним условима 
треба да стоји: Секретар школе.
У осталом делу оглас је непромењен.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОНСТАНТИН БАБИЋ”

Кладово
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Чистачица
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања, и 
то: први ниво образовања који се стиче завшавањем 
основног образовања.

Наставник клавира
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања, 
и то: дипломирани музичар – пијаниста, дипломира-
ни музичар – усмерење пијаниста, академски музичар 
пијаниста, мастер музички уметник, професионални 
статус – клавириста; мастер музички уметник, профе-
сионални статус камерни музичар, са претходно завр-
шеним основним академским студијама клавира.

ОСТАЛО: кандидидат треба и да: 2) има психичку, 
физичку и здравствену способности за рад са децом 
и ученицима; 3) поседује држављанство Републике 
Србије; 4) зна српски језик на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; 5) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна 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 кри-
вичних 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 дискриминитарно понашање. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Кандидати уз пријавни 
формулар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
подносе и следећу документацију: доказ о држављан-
ству РС (уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о знању српског јези-
ка (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања (потврда из 
надлежне полицијске управе). Пријаве треба послати 
на адресу: Основна музичка школа „Констатнин Бабић” 
Кладово, 22. септембар 13, 19320 Кладово. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
Школе, преко мејл адресе: muzicka.kladovo@gmail.com 
и преко телефона 069/4564-542.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
19300 Неготин, Лоле Рибара 1

тел. 019/542-374

Наставник предметне наставе – физичко 
и здравствено васпитање

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

до повратка одсутног запосленог који  
обавља дужност директора

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених 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), треба да испуњава усло-
ве утврђене Законом о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
(даље: Закон), односно да: 1) има одговарајуће високо 
образовање сходно члану 140 Закона, стечено на: а) 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; или б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Кандидат који је стекао образовање 
на студијама другог степена сходно члану 140 став 1 
тачка 1) подтачка (2) Закона, из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
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трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Кандидат треба да испуњава и услове 
у погледу степена и врсте образовања за наставника 
предметне наставе – немачки језик, прописане Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), и 
то: професор физичког васпитања, професор физичке 
културе, дипломирани педагог физичке културе, про-
фесор физичког васпитања – дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране, професор физичког васпи-
тања, дипломирани организатор спортске рекреације, 
професор физичког васпитања – дипломирани кине-
зитерапеут, дипломирани професор физичког вас-
питања и спорта, мастер професор физичког васпи-
тања и спорта, мастер професор физичког васпитања 
и кинезитерапије, професор физичког васпитања и 
спорта, мастер физичког васпитања и спорта, профе-
сор спорта и физичког васпитања, професор спорта и 
физичке културе, мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући пред-
мет). 2) Има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет страници 
Министарства просвете науке и технолошког развоја 
Републике Србије, и потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају шко-
ли, у року од осам дана од дана објављивања конкур-
са. Уз пријавни формулар кандидат треба да достави 
следећу документацију: доказ о држављанству Репу-
блике Србије – оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци у односу на дан 
истека конкурса); оригинал, оверен препис или овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању (кандидат који има високо образовање 
стечено на студијама другог степена сходно члану 140 
став 1 тачка 1) подтачка (2) Закона, доставља ориги-
нал, оверен препис или оверену копију дипломе дру-
гог степена и оригинал, оверен препис или оверену 
копију дипломе студија првог степена); доказ, из каз-
нене 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив 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 одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику); радну 
биографију – пожељно. Доказ о испуњености услова из 
члана 139 став 1 тачка 2) Закона да кандидат има има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) доставља се 
пре закључења уговора о раду. Уз пријавни форму-
лар и потребну документацију кандидати достављају 
и податке о адреси пребивалишта и броју телефона 
на који може бити контактиран. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се могу предати поштом или непосредно на 
адресу ОШ „Вук Караџић”, Лоле Рибара 1, 19300 Него-
тин. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Конкурс спроводи конкурс-
на комисија коју именује директор. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати из претходног 
става се у року од осам дана упућују на психолошку 

процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из претходног ста-
ва, сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Директор установе доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе. Додатне информације о конкур-
су могу се добити од секретара школе на телефон 
019/542-374 или путем електронске поште на адресу 
osvuknegotin@gmail.com.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10

Чистачица
УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања, 
основно образовање, I степен стручне спреме. На 
основу члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања кандидат мора да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: потписана пријава са биографијом; попуњени 
пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техн.раз-
воја; доказ о стеченом образовању оригинал или ове-
рена фотокопија код нотара којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству у (не старије од 6 
месеци); уверење о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци). Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је 
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Фотокопије докумената које нису ове-
рене од надлежног органа неће се разматрати. Канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и учени-
цима 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 пси-
холошке процене способности за рад са децом и учени-
цима конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос. Кон-
курсна комисија ће са кандидатима са листе обавити 
разговор у просторијама Техничке школе у Бору, ул. 
Београдска број 10, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену обављања разговора бити обавештени на 
бројеве телефона које су навели у својим пријавама. 
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази у оригиналу или фотоко-
пији овереној од надлежног органа (јавног бележника, 
у општинској управи или суду) неће бити разматране. 
Овај конкурс се објављује у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Сви изрази, пој-
мови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који 
су употребљени у мушком граматичком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског пола. Пријаве 
са доказима о испуњености услова слати на адресу: 
Техничка школа, Београдска број 10, 19210 Бор. Прија-
ве слати у затвореној коверти или кутији, или лично 
донети сваког радног дана у управи Техничке школе 
у Бору у периоду од 10.00 до 13.00 часова. На прија-

вама назначити „За конкурс за посао за радно место 
чистачице”. Рок за подношење пријаве: 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ” БОР
19210 Бор, Краља Петра I

тел. 030/432-469

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: има одговарајуће образовање – основно 
образовање; има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: одштампа-
ни пријавни формулар, који се попуњава на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, оверени препис или оверену 
фотокопију сведочанства о завршеном основном обра-
зовању, извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверени препис/оверену фотокопију), уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци) у оригиналу или овереном препису/овереној 
фотокопији, доказ о неосуђиваности не старији од 
шест месеци (уверење из казнене евиденције МУП-а), 
доказ о познавању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи сву потребну документацију и достави шко-
ли лично или на адресу: ОШ „Душан Радовић”, Краља 
Петра Првог 10, 19210 Бор. Додатне информације о 
конкурсу могу се добити путем телефона 030-432-469 
од секретара школе.

ОШ „3. ОКТОБАР” БОР
19210 Бор, 3. октобар 71

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања, 
основно образовање, I степен стручне спреме. На 
основу члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања кандидат мора да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: потписана пријава са биографијом; попуње-
ни пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
техн. развоја; доказ о стеченом образовању оригинал 
или оверена фотокопија код нотара којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); уверење о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци). Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је 
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оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Фотокопије докумената које нису ове-
рене од надлежног органа неће се разматрати. Канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака о чему ће 
учесници конкурса бити обавепггени на адресе које су 
навели у својим пријавама. По пријему резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и учени-
цима конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос. Кон-
курсна комисија ће са кандидатима са листе обавити 
разговор у просторијама Основне школе „3. октобар” 
у Бору, ул. 3. октобар број 71, с тим што ће кандида-
ти о датуму и времену обављања разговора бити оба-
вештени на бројеве телефона које су навели у својим 
пријавама. Напомене: Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног 
бележника, у општинској управи или суду) неће бити 
разматране. Овај конкурс се објављује у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
конкурсу који су употребљени у мушком граматичком 
роду, односе се без дискриминације и на особе женског 
пола. Пријаве са доказима о испуњености услова сла-
ти на горе наведену адресу у затвореној коверти или 
кутији, или лично донети сваког радног дана у управи 
школе у периоду од 9.30 до 13.30 часова. На прија-
вама назначити: „За конкурс за посао за радно место 
чистачице”. Рок за подношење пријаве: 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

ШОСО „ВИДОВДАН”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

тел. 030/422-490
e-mail: sosovidovdan@yahoo.com

Наставник предметне наставе немачки 
језик – други циклус
у посебним условима

са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: услов у погледу одговарајућег образовања 
у складу са 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): високо образовање на студијама другог сте-
пена (студије другог степена из научне области, однос-
но из стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена који комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука); на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године а у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и васпитача у основној шко-
ли за ученике са сметњама у развоју („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020). У 
складу са чланом 5 став 3 и 4 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и васпитача у основној школи за ученике са сметња-
ма у развоју, професор немачког језика, дипломира-
ни филолог, односно професор језика и књижевности, 
мастер филолог мастер професор језика и књижев-
ности морају поседовати одговарајућу оспособљеност 
за рад са ученицима са сметњама у развоју и инвали-
дитетом, а дипломирани дефектолог и мастер дефекто-
лог морају поседовати знање језика најмање на нивоу 
Б1 (Заједничког европског оквира). Доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском језику.

Наставник стручних предмета 
машинство и обрада метала

у посебним условима (образовни профил – 
бравар), са 60% радног времена

УСЛОВИ: на основу члана 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, кандидат мора 
да има одговарајуће образовање за рад са ученици-
ма са сметњама у развоју и то: високо образовање на 
студијама другог степена или на основним студијама у 

трајњу од најмање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године а у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и члана 5. Правилника и врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама за ученике лако ментално 
ометене у развоју („Службени гласник РС – Просветни 
сарадник”, бр. 1/95, 24 /2004, 10/2009, 2/2012, 11/2016, 
14//20 и 17/21) кандидат треба да испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања који су прописани 
чланом 5 тч. 2, 4, 5. Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама за ученике лако ментално 
ометене у развоју („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 1/95, 24 /04, 10/09, 2/12, 11/16, 14/20 и 
17/21), односно да је: За предмет Основе машинства: 
дипломирани инжењер машинства; професор машин-
ства; дипломирани инжењер за развој – машинска 
струка, са стеченим одговарајућим средњим образо-
вањем; професор технике и машинства, са стеченим 
одговарајућим средњим образовањем; специјалиста 
струковни инжењер машинства, који је стекао стручни 
назив и задржао право на његово коришћење у складу 
са прописима према којима је стекао тај стручни назив, 
који је претходно завршио струковне студије у области 
машинства, са стеченим одговарајућим средњим обра-
зовањем. Наставници, поред стручне спреме предвиђе-
не у ал. 1-5 морају поседовати стручну дефектолош-
ку оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога, дипломирани дефектолог за методику 
наставе за предмете у подручју рада машинство и 
обрада метала; дипломирани дефектолог, на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, са положеним испитима из 
предмета: Методика наставе вештина за децу омете-
ну у интелектуалном развоју; Технологија материјала 
и занимања са методиком електрометалске, текстил-
не, графичке и услужне делатности. За предмет Мате-
ријали и обрада метала: дипломирани инжењер техно-
логије – група неорганско-технолошка; дипломирани 
инжењер машинства; професор машинства; дипломи-
рани инжењер металургије; дипломирани инжењер за 
развој – машинска струка, са стеченим одговарајућим 
средњим образовањем; професор технике и машин-
ства, са стеченим одговарајућим средњим образо-
вањем; специјалиста струковни инжењер машинства, 
који је стекао стручни назив и задржао право на њего-
во коришћење у складу са прописима према којима је 
стекао тај стручни назив, који је претходно завршио 
струковне студије у области машинства, са стеченим 
одговарајућим средњим образовањем. Наставници, 
поред стручне спреме предвиђене у ал. 1-7 морају 
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефектолога. – дипло-
мирани дефектолог за методику наставе за предмете 
у подручју рада машинство и обрада метала; – дипло-
мирани дефектолог, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, са положеним испитима из предмета: Методика 
наставе вештина за децу ометену у интелектуалном 
развоју; Технологија материјала и занимања са мето-
диком електрометалске, текстилне, графичке и услуж-
не делатности. За предмет техничко цртање са машин-
ским елементима: дипломирани инжењер машинства; 
професор машинства; дипломирани педагог општетех-
ничког образовања; дипломирани инжењер за развој – 
машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим 
образовањем; професор технике и машинства, са сте-
ченим одговарајућим средњим образовањем; специја-
листа струковни инжењер машинства, који је стекао 
стручни назив и задржао право на његово коришћење 
у складу са прописима према којима је стекао тај струч-
ни назив, који је претходно завршио струковне сту-
дије у области машинства, са стеченим одговарајућим 
средњим образовањем. Наставници, поред стручне 
спреме предвиђене у ал. 1-6 морају поседовати струч-
ну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему 
дипломираног дефектолога. дипломирани дефекто-
лог за методику наставе за предмете у подручју рада 
машинство и обрада метала; дипломирани дефектолог, 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, са положеним 
испитима из предмета: Методика наставе вештина за 
децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија 
материјала и занимања са методиком електрометалске, 
текстилне, графичке и услужне делатности. За предмет 
технологија рада: – дипломирани инжењер машинства; 
инжењер машинства; професор машинства дипломира-
ни дефектолог; дипломирани педагог општетехничког 
образовања; дипломирани инжењер заразвој – машин-

ска струка, са стеченим одговарајућим средњим обра-
зовањем; професор технике и машинства, са стеченим 
одговарајућим средњим образовањем; специјалиста 
струковни инжењер машинства, који је стекао стручни 
назив и задржао право на његово коришћење у складу 
са прописима према којима је стекао тај стручни назив, 
који је претходно завршио струковне студије у области 
машинства, са стеченим одговарајућим средњим обра-
зовањем. Наставници, поред стручне спреме предвиђе-
не у ал. 1-7 морају поседовати стручну дефектолош-
ку оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога. дипломирани дефектолог за методику 
наставе за предмете у подручју рада машинство и 
обрада метала; дипломирани дефектолог, на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, са положеним испитима из 
предмета: Методика наставе вештина за децу ометену 
у интелектуалном развоју; Технологија материјала и 
занимања са методиком електрометалске, текстилне, 
графичке и услужне делатности.

Наставник практичне наставе – 
машинство и обрада метала

у посебним условима  
(образовни профил – бравар)

УСЛОВИ: на основу члана 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања кандидат мора 
да има одговарајуће образовање за рад са ученици-
ма са сметњама у развоју и то: високо образовање на 
студијама другог степена или на основним студијама у 
трајњу од најмање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године а у складу са чланом 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) и члана 5. Правилника и врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за ученике лако мен-
тално ометене у развоју („Службени гласник РС – Про-
светни сарадник”, бр. 1/95, 24 /2004, 10/2009, 2/2012, 
11/2016, 14//20 и 17/21) кандидат треба да испуњава 
услове у погледу степена и врсте образовања који су 
прописани чланом 5 тч. 2, 4, 5. Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама за учени-
ке лако ментално ометене у развоју („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 1/95, 24 /04, 10/09, 
2/12, 11/16, 14/20 и 17/21), односно да је: За пред-
мет практична настава: дипломирани дефектолог – 
олигофренолог са савладаним програмом методике 
машинства и обраде метала; дипломирани инжењер 
машинства; професор машинства; инжењер машин-
ства; дипломирани педагог општег образовања; виши 
стручни радник металске струке; наставник практич-
не наставе металске струке; наставник општетехнич-
ког образовања; лемилац, бравар, лимар, аутолимар, 
ковач, пресер, заваривач и аутомеханичар, са положе-
ним специјалистичким испитом (бравар); дипломира-
ни инжењер за развој – машинска струка; струковни 
инжењер машинства; професор технике и машинства; 
специјалиста струковни инжењер машинства, који 
је стекао стручни назив и задржао право на његово 
коришћење у складу са прописима према којима је 
стекао тај стручни назив, који је претходно завршио 
струковне студије у области машинства. Наставници, 
поред стручне спреме предвиђене у ал. 2-13 морају 
имати стечено и најмање средње образовање за одго-
варајући образовни профил. Наставници практичне 
наставе, поред предвиђене стручне спреме морају 
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник практичне наставе – 
машинство и обрада метала

у посебним условима (образовни профил – 
бравар) са 78,46% радног времена

УСЛОВИ: на основу члана 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања кандидат мора 
да има одговарајуће образовање за рад са ученици-
ма са сметњама у развоју, и то: високо образовање на 
студијама другог степена или на основним студијама у 
трајњу од најмање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године а у складу са чланом 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) и члана 5. Правилника и врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за ученике лако мен-
тално ометене у развоју („Службени гласник РС – Про-
светни сарадник”, бр. 1/95, 24 /2004, 10/2009, 2/2012, 
11/2016, 14//20 и 17/21) кандидат треба да испуњава 
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услове у погледу степена и врсте образовања који су 
прописани чланом 5 тач. 2, 4, 5 Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама за учени-
ке лако ментално ометене у развоју („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 1/95, 24 /04, 10/09, 
2/12, 11/16, 14/20 и 17/21), односно да је: За пред-
мет практична настава: дипломирани дефектолог – 
олигофренолог са савладаним програмом методике 
машинства и обраде метала; дипломирани инжењер 
машинства; професор машинства; инжењер машин-
ства; дипломирани педагог општег образовања; виши 
стручни радник металске струке; наставник практич-
не наставе металске струке; наставник општетехнич-
ког образовања; лемилац, бравар, лимар, аутолимар, 
ковач, пресер, заваривач и аутомеханичар, са положе-
ним специјалистичким испитом (бравар); дипломира-
ни инжењер за развој – машинска струка; струковни 
инжењер машинства; професор технике и машинства; 
специјалиста струковни инжењер машинства, који 
је стекао стручни назив и задржао право на његово 
коришћење у складу са прописима према којима је 
стекао тај стручни назив, који је претходно завршио 
струковне студије у области машинства. Наставници, 
поред стручне спреме предвиђене у ал. 2-13 морају 
имати стечено и најмање средње образовање за одго-
варајући образовни профил. Наставници практичне 
наставе, поред предвиђене стручне спреме морају 
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник практичне наставе 
(текстилство)

у посебним условима, образовни профил 
конфекцијски шивач

2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 и чланом 141 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1) које је 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије): студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, 2) које је 
стечено на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 3) које је 
стечено на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или лице 
које је стекло више образовање; 4) завршавањем 
одговарајућег средњег образовања и полагањем спе-
цијалистичког, односно мајсторског испита и које има 
петогодишње радно искуство у струци стечено после 
специјалистичког, односно мајсторског испита; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Додатни услови: кандидат треба да испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања који су прописани 
чланом 7. тачка 8) Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама за ученике лако ментално 
ометене у развоју („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 1/95, 24 /04. 10/09, 2/12, 11/16, 14/20 и 
17/21): дипломирани дефектолог; олигофренолог са 
савладаним програмом методике предмета у подручју 
рада текстилство и кожарство; дипломирани инжењер 
технологије текстила; дипломирани инжењер техноло-
гије текстилне конфекције; инжењер технологије, смер 
производња обуће; инжењер технологије, смер галан-
терија и конфекција; инжењер технологије текстила; 
дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно 
инжењерство; дипломирани инжењер технолог, одсе-
ци текстилно инжењерство или текстилни; дипломи-
рани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање 
текстила и одеће; дипломирани инжењер за текстил-
но инжењерство текстилно-машинске струке, односно 
дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – 
текстилно-машинска струка, дипломирани инжењер 
текстилно-машинске струке; текстилни инжењер за 
одевну технологију; инжењер технологије за текстил-
ну конфекцију; текстилни инжењер, смерови конфек-
цијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-три-
котажни; текстилни инжењер, моделар конструктор; 
инжењер технологије за производњу кожне галан-
терије; инжењер технологије за обраду и прераду 

коже и крзна, смер производња обуће; инжењер за 
индустрију обуће, одсек технолошки, смер обућарски; 
инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група 
производња обуће; инжењер технологије, смер галан-
терија и конфекција; инжењер технологије за про-
изводњу кожне галантерије и конфекције; инжењер 
технологије, смер производња кожне галантерије; 
инжењер технологије за обраду и прераду коже и крз-
на, смер производња кожне галантерије и конфекције; 
инжењер за индустрију кожне галантерије; инжењер 
технологије, смер кожнопрерађивачки, група произ-
водња коже и крзна; инжењер технологије за произ-
водњу кожне конфекције; лице са стеченим средњим 
образовањем и положеним специјалистичким испитом 
за образовни профил у подручју рада текстилство и 
кожарство. Наставници практичне наставе, поред стру-
чне спреме предвиђене у ал. 2 – 26. ове тачке морају 
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефектолога.

Дефектолог наставник  
са одељењским старешинством

у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („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 развоју и инвалидите-
том („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
17/2018 и 6/2020). Члан 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања прописује услове за пријем у 
радни однос, односно да у радни однос у установи може 
да буде примљено лице, под условима прописаним зако-
ном и то ако: 1) има одговарајуће образовање, 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви 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 чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из ста-
ва 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 олигофренолог који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју; дипломирани дефектолог – мастер 
који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју; дипломирани 
дефектолог, олигофренолог који је стекао високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање 4 
године по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године.

Дефектолог наставник  
са одељењским старешинством

у посебним условима, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, 

замена директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане 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 обрзо-
вање у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и васпитача 
у основној школи за ученике са сметњама у развоју 
и инвалидитетом („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020). Члан 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања прописује 
услове за пријем у радни однос, односно да у радни 
однос у установи може да буде примљено лице, под 
условима прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање, 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 3) није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 

у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају 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 ста-
решинством могу обављати лица која имају прописану 
стручну спрему, мастер дефектолог, дефектолог оли-
гофренолог који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју; дипломирани дефектолог – мастер који је на 
основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација осо-
ба са тешкоћама у менталном развоју; дипломирани 
дефектолог, олигофренолог који је стекао високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање 4 
године по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: Докази који се ирилажу уз пријаву на кон-
курс: 1) стручна спрема / образовање; 2) да кандида-
ти имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да знају 
српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 1), 
3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ 
под тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља: биографију (CV), доказ о одгова-
рајућем образовању (оверену копију дипломе), доказ 
односно уверење о неосуђиваности из казнене евиден-
ције МУП-а РС (оригинал, да није старије од 6 месе-
ци), уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија, да није старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена копија). 
Доказ о здравственој способности за рад са ученици-
ма (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или фотокопији која је оверена код 
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама 
у којима нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, суд-
ским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као поверени 
посао). Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати. Кандидати чије 
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су прило-
жени 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 запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на адресе које су навели 
у својим пријавама. По пријему резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима конкурсна 
комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос. Конкурсна комисија ће 
са кандидатима са листе обавити разговор у просто-
ријама школе, с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену обављања разговора бити обавештени на бројеве 
телефона или e-mail адресе које су навели у својим 
пријавама. Напомене: неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или 
фотокопији овереној од Рок за подношење пријаве: 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве са доказима о испуњености услова 
слати на адресу: Школа за основно и средње образо-
вање „Видовдан” Ул. Моше Пијаде број 31, 19210 Бор.
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ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ”
32240 Лучани, 4. децембар 35

тел. 032/817-412
e-mail: oslucani@gmail.com

Кувар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, место рада 
матична школа

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018– 
др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то: 1. да има 
одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку 
и здравстену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених мађународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик као језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Поред наведених услова 
кандидат треба да испуњава услове из Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ „Милан 
Благојевић” Лучани и то да има завршен трећи или чет-
врти степен стручне спреме куварске струке.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају образац пријавног 
формулара за пријем у радни однос у установи образо-
вања и васпитања који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Уз одштампани и попуњени образац 
пријавног формулара кандидати достављају и: кратку 
биографију (CV); доказ у погледу стручне спреме, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; потврду или уверење о неосуђиваности из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (издато по објављеном кон-
курсу у публикацији „Послови”); уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци (ори-
гинал); извод из матичне књиге рођених, не старије 
од 6 месеци (оригинал); доказ о знању српског језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Пријаве на конкурс поднети лично или 
слати на горе наведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс”. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве и 
приложена документација се не враћају.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАЈОР ИЛИЋ”

32258 Кушићи
e-mail: os.majorilic@mts.rs

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат тре-
ба да испуњава услове из чл. 140 ст 1 и 2, чл. 122 и 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 1072019, 
6/2020 и 129/2022) и услове прописане Правилни-
ком о ближим условима за избор директора установе 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
108/2015), и то: да има одговарајуће високо образо-
вање за наставника у основној школи, односно педаго-
га или психолога, стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 

области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела насиље у породици, 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; да 
против њега није покренут кривични поступак, доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре доно-
шења оптужног предлога за наведена кривична дела, 
непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног 
у складу са законом; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик, као језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; дозво-
лу за рад за наставника, педагога или психолога, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи дока-
зе да испуњава наведене услове, и то: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ 
о поседовању дозволе за рад – оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; 
доказ о годинама рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања – потврду (у оригиналу или оверену фото-
копију) о годинама рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, од најмање 8 година; уверење надлеж-
ног суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак и да није покренута истрага, уверење издато 
од надлежне полицијске управе о казненој евиденцији 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 1) Закона о 
основама система образовања и васпитања и уверење 
Привредног суда да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности – сва три уверења не старија од 6 месеци; 
уверење о држављанству Републике Србије (у ориги-
налу или оверену фотокопију), не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или 
оверену фотокопију); доказ / уверење да кандидат има 
обуку и положен испит за директора школе (у ориги-
налу или оверену фотокопију). Пријава која не буде 
садржала доказ / уверење о савладаној обуци и поло-
женом испиту за директора неће се сматрати непотпу-
ном, а уколико кандидат буде изабран биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе; 
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад – српски језик (само кандидат који 
образовање није стекао на српском језику). Кандидат 
доставља потврду одговарајуће високошколске устано-
ве да је положио испит из српског језика – у оригина-
лу или оверену фотокопију; доказ о резултату стручно 
педагошког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника), ако га поседује (оверена копија). 
У супротном је потребно доставити потврду надлежне 
школске управе, да није вршен стручно-педагошки над-
зор кандидата; доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за 
кандидата који је претходно обављао дужност дирек-
тора школе (оверена копија). У супротном је потреб-
но доставити потврду надлежне школске управе да у 
периоду његовог мандата није вршен стручно-педагош-
ки надзор школе; биографију, са контакт телефоном 
и адресом електронске поште, са кратким прегледом 
кретања у служби, стручном усавршавању и предло-
гом програма рада директора школе; доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима – лекарско уверење. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова достављају се у затвореним ковер-
тама на адресу школе: ОШ „Мајор Илић” бб., 32258 
Кушићи, са назнаком: „За конкурс за директора шко-
ле” или предати лично у просторијама секретаријата 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, телефон и 032/5678-206.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА” 

32300 Горњи Милановац, Бошко Буха 17

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 122, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021 – даље: Закон): 1) да има 
одговарајуће високо образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона за наставника основне школе, педагога 
или психолога: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће, научне, односно струч-
не области или области педагошких наука (лице које 
има завршене ове студије другог степена, мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области, за одговарајући предмет, односно 
групу предмета), на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
2) да има дозволу за рад (положен стручни испит) за 
наставника, педагога или психолога, да је савладао 
обуку и да има положен испит за директора устано-
ве (изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две годи-
не од дана ступања на дужност), 3) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 4) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно да није осуђиван 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 родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију (за које треба 
доставити оригинал или копију уверења, не старије 
од 6 месеци, издато након објављивања конкурса) и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (за које треба доставити оригинал 
потврду или оверену фотокопију потврде Повереника 
за заштиту родне равноправности да није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање – 
оригинал не старији од 30 дана од дана објаве кон-
курса или оверена фотокопија, не старија од 30 дана 
од дана објаве конкурса), захтев за издавање потвр-
де учесник конкурса подноси Поверенику за зашти-
ту родне равноправности у слободној форми на мејл 
poverenik@ravnopravnost.gov.rs или поштом на адресу 
Повереник за заштиту родне равноправности, Буле-
вер Краља Александра 84, Београд, са назнаком да је 
потврда потребна ради учешћа на конкурсу за избор 
директора школе и са навођењем имена, презимена, 
ЈМБГ-а и адресу учесника конкурса на коју се дос-
тавља потврда. Захтев мора бити својеручно потпи-
сан; 5) држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад, 6) да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Кандидат је дужан да, 
уз пријаву на конкурс, достави: попуњен и одштампан 
формулар за пријаву на конкурс (формулар се налази 
на званичној страници Министарства просвете); ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању у складу са одредбом члана 140 Закона 
(овера фотокопије не старија од 6 месеци од датума 
објаве конкурса); оверену копију документа о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(овера фотокопије не старија од 6 месеци од датума 
објаве конкурса); доказ о савладаној обуци и положе-
ном испиту за директора установе (уколико кандидат 
наведено поседује), овера фотокопије не старија од 
6 месеци од датума објаве конкурса; доказ о радном 
стажу у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања 
(потврда – оригинал или оверена копија, не старија 
од 6 месеци од датума објаве конкурса); оригинал или 
оверена копија уверења да лице није осуђивано, у 
складу са чл. 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од 
6 месеци, издато након објављивања конкурса), ори-
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гинал потврде или оверена фотокопија потврде Пове-
реника за заштиту родне равноправности да није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал не старији од 30 дана од дана објаве 
конкурса или оверена фотокопија, не старија од 30 
дана од дана објаве конкурса); оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених – достављају 
лица која су променила презиме или име након изда-
вања дипломе о стеченом образовању (оригинал не 
старији од 6 месеци од датума објаве конкурса); ори-
гинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци од датума 
објаве конкурса; оверену копију доказа да зна српски 
језик (оверена копија дипломе о завршеном факулте-
ту на српском језику или уверење о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће високо 
школске установе), не старија од 6 месеци од датума 
објаве конкурса; копију доказа о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања – достављају лица која су претходно 
обављала дужност директора, преглед кретања у 
служби са биографским подацима, оквирни план рада 
за време мандата. У складу са чл. 123 став 14 Закона 
кандидат доставља и копију доказа о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду (ако доказ поседује). 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Уколико је канди-
дат стекао одговарајуће високо образовање из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона на српском језику, сматра 
се да је достављањем овог доказа, доставио и доказ 
да зна српски језик. Пријаве кандидата са приложе-
ном документацијом, се не враћају кандидатима, већ 
се задржавају у архиви школе. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Кандидат попуњава пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства, просвете, и одштампани формулар заједно са 
пријавом на конкурс за избор директора и доказима о 
испуњавању свих услова доставља лично или поштом 
на горе наведену адресу. Кандидати додатне информа-
ције о конкурсу се могу добити код секретара школе. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”

32000 Чачак, Светозара Марковића 68
тел. 032/322-303

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане Законом о раду, као и посебне услове про-
писане чл. 139, 140 и 144, став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 129/2021) и Правилником 
о степену и врсти образовања и наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС” 11/12... 4/2021). Кандидати уз пријаву треба да 
доставе: оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању, у складу са чл. 140 
Закон о основама система образовања и васпитања; 
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна канзна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примања мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против послне 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија). Доказ о здравственој 
способности доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни фолмулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају на адресу 
школе препоручено поштом или лично у року од осам 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор 
школе. У поступку одлучивања о избору Конкурсна 
комисија врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну прсихолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима. Психолошку процену врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити код секретара 
школе на телефон 032/322-303.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„СТЕПА СТЕПАНОВИЋ”
32205 Горња Горевница

тел. 032/5880-203, 5880-420

Оглас објављен 28.12.2022. године, у публикацији 
„Послови” (број 1020) поништава се у целости.

ЈАГОДИНА

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЋУПРИЈА
35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

тел. 035/8470-030

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020, 129/2021 – у 
даљем тексту: Закон), и то: 1. да има одговарајуће 
високо образовање за наставника средње стручне 
школе подручја рада здравство и социјална заштита, 
односно педагога или психолога и то 1) стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије, и то: (1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена, које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука, уз шта мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) 
стечено на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да 
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, 3. да има обуку и поло-
жен испит за директора школе (кандидат који нема 
положен испит за директора може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора школе положи 
у року од 2 године од дана ступања на дужност, због 
чега се пријава таквог кандидата без овог доказа неће 
сматрати непотпуном), 4. да има најмање осам (8) 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
5. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 6. да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом утврђено дискриминатирно 
понашање; 7. да има држављанство Републике Србије; 
8.да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати уз пријавни формулар 
достављају школи: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању за наставника основне школе, педагога 
и психолога; уверење о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу; исправу о положеном 
испиту за директора школе (ако је кандидат поседује); 
потврду да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (не старије од 6 месеци); уверење основног 
суда да против кандидата није покретнут кривични 
поступак, доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 
уверење из надлежне службе МУП-а да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци); уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них-трајни, на оригиналном обрасцу; доказ о знању 

српског језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); уколико је кан-
дидат претходно обављао дужност директора устано-
ве дужан је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања; 
У супротном је потребно доставити потврду надлеж-
не школске управе да у периоду његовог мандата 
није вршен стручно педагошки надзор школе, доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника) уколико га кан-
дидат има; У супротном је потребно доставити потврду 
надлежне школске управе да није вршен стручно педа-
гошки надзор кандидата, биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби са предлогом програма рада 
директора школе. Наведена документа достављају се у 
форми оверених копија/оригинала. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу Медицинске 
школе у Ћуприји, Рада Кончара бр. 3, 35230 Ћуприја, 
у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за избор 
директора школе – не отварати”, лично или поштом. 
Достављена документација не враћа се кандидату. Све 
додатне информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на телефон: 035/8470-030, радним 
даном од 9.00-13.00 часова.

КИКИНДА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТЕФИ ШАНДОР”
24400 Сента, Арпадова 83

тел. 024/811-412

Наставник мађарског језика  
и књижевности

на одређено време ради замене  
одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и да има стечено образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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) предвиђено за наставника мађарског 
језика и књижевности, и дозволу за рад (лиценцу); 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и мађарски језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Испуњеност овог 
услова цениће се у складу с чланом 141 став 6 ЗОСОВ. 
Уз пријаву на конкурс с кратком биографијом – кре-
тањем у служби доставити: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању и лиценце; извод из матичне књиге рођених; 
доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривична дела набројана у тачки 3 (уверење из каз-
нене евиденције МУП-а не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци; попуњен 
пријавни формулар који је прописан од стране Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и 
налази се на сајту Министарства. Копије морају бити 
оверене. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) изабрани кандидат треба да достави Школи 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања у гласилу Националне 
службе за зашпошљавење „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве 
са потребним документима слати на адресу: Основна 
школа „Петефи Шандор”, Сента Арпадова 83. Сва оба-
вештења могу се добити на телефон: 024/811-412.
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ОШ „ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН”
24352 Торњош, Радноти Миклоша 12

тел. 024/4841-005

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1. одговарајуће 
високо образовање из области правних наука и то сте-
чено на: студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. непостојање осу-
де правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела противполне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. 
знање српског језика. Документи који се достављају уз 
пријавни формулар, објављен на званичној страници 
министарства: доказ о стеченом високом образовању 
из области правних наука (оверену фотокопију дипло-
ме / уверења о стеченом образовању); уверење о 
здравственој способности; уверење о неосуђиваности 
из МУП; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о знању 
језика; биографија. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Рок за пријаву на конкурс је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Конкурсну документацију кандидати могу поднети 
лично у затвореној коверти у школи или препоруче-
ном пошиљком на следећу адресу: 24352 Торњош, 
Радноти Миклоша 12. Телефон за ближа обавештења: 
024/4841-005.

ОШ „Др ТИХОМИР ОСТОЈИЋ”
23326 Остојићево, Маршала Тита 58

тел. 0230/770-54

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чл. 24 став 1 Законом о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука 
УС, 113/17, 95/2018 – аутентично тумачење), испуња-
ва и посебне услове из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20, 
129/21), односно чл. 60. Правилника о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „Др Тихомир Остојић” 
Остојићево, и то ако: 1. има одговарајуће образовање 
из области правних наука: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне сту-
дије); на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао висоско 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није правоснажном судском 
пресудом осуђиван за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и кривична дела насиље у породици, 
одузимање, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривична дела при-
мање и давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних 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 скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно понашање 
што онемогућава рад у образовању; 4 има држављан-
ство Републике Србије; 5 зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
треба да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената о познавању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник предметне наставе – 
наставник математике

на мађарском наставном језику,  
са 88,89% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 Закона о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 75/14, 13/17 – одлука 
УС РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), канди-
дат мора да испуњава и посебне услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидат треба да има 
одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21). У погледу врсте 
образовања кандидат треба да испуњава услове из 
члана 3. тачка 9. Правилника о степену и врсти обра-
зовања 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 и 4/21, 17/21, 
1/22 И 2/22), односно треба да је: професор матема-
тике, дипломирани математичар, дипломирани мате-
матичар за теоријску математику и примене, дипло-
мирани математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар – информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар 
за математику економије, професор информатике – 
математике, дипломирани математичар – астроном, 
дипломирани математичар – примењена математика, 
дипломирани математичар – математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипло-
мирани информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор математике и 
физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани профе-
сор математике – мастер, дипломирани математичар 
– мастер, дипломирани инжењер математике – мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипло-
мирани математичар – професор математике, дипло-
мирани математичар – теоријска математика, дипло-
мирани инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије), професор хемије – математике, 
професор географије – математике, професор физи-
ке – математике, професор биологије – математике, 
професор математике – теоријско усмерење, профе-
сор математике – теоријски смер, дипломирани мате-
матичар и информатичар; дипломирани математичар 
– механичар; мастер инжењер примењене математике. 
Лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани – мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене математике (са 
положеним испитом из предмета геометрија или осно-
ви геоме трије) или двопредметне наставе математике 
и физике односно математике и информатике. 

Дефектолог
на српском наставном језику

Дефектолог
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 Закона о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 75/14, 13/17 – одлука 
УС РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), канди-
дат мора да испуњава и посебне услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидат треба да има 
одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21). У погледу врсте 
образовања кандидат треба да испуњава услове из 
члана 3. тачка 9. Правилника о степену и врсти обра-
зовања 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 и 4/21), однос-
но треба да је: 1) Сурдопедагог – професор, однос-
но дипломирани дефектолог за рад са децом оштеће-
ног слуха, дипломирани дефектолог – сурдоаудиолог, 
дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за 
рад са лицима оштећеног слуха, наставник дефектолог 
одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног 
слуха, мастер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа, 
дипломирани дефектолог – мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм 

Специјална едукација и рехабилитација глувих и наг-
лувих особа, мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора, мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку 
ометеност, дипломирани дефектолог – мастер, који је 
на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног едукатора, дипломирани 
дефектолог – мастер, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за специјалног 
рехабилитатора за вишеструку ометеност; 2) Тифло-
лог – професор, односно дипломирани дефектолог за 
рад са децом оштећеног вида, дипломирани дефекто-
лог – тифлолог, мастер дефектолог, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида, дипломирани дефектолог – мастер, 
који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са оштећењем вида, мастер дефектолог, који је 
на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног едукатора, мастер дефекто-
лог, који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм за специјалног рехабилитатора 
за вишеструку ометеност, дипломирани дефектолог 
– мастер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног едукатора, 
дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 
3) Соматопед – професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са телесно инвалидним лицима, мастер 
дефектолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација особа са моторичким поремећајима, 
дипломирани дефектолог – мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа са мото-
ричким поремећајима, мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног едукатора, мастер дефекто-
лог, који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм за специјалног рехабилитатора 
за вишеструку ометеност, дипломирани дефектолог 
– мастер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног едукатора, 
дипломирани дефектолог – мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм 
за специјалног рехабилитатора за вишеструку омете-
ност; 4) Специјални педагог – дипломирани специјални 
педагог, професор, односно дипломирани дефектолог 
за друштвену самозаштиту и ресоцијализацију лица са 
поремећајима у друштвеном понашању, мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Превенција и третман поре-
мећаја понашања, дипломирани дефектолог – мастер, 
који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Превенција и третман поремећаја 
понашања, мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм 
за специјалног едукатора, дипломирани дефектолог 
– мастер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног едукатора; 
5) Олигофренопедагог – професор, односно дипломи-
рани дефектолог за рад са децом ментално ометеном 
у развој, дипломирани дефектолог – олигофренолог, 
мастер дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са тешкоћама у ментал-
ном развоју, дипломирани дефектолог – мастер, који је 
на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа 
са тешкоћама у менталном развоју, мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм за специјалног едукатора, дипломирани 
дефектолог – мастер, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за специјалног 
едукатора, мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност, 
дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност.

ОСТАЛО: Кандидат мора испуњавати услове за засни-
вање радног односа у складу са чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21), и то ако: 1. има одговарајуће обра-
зовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
правоснажном судском пресудом осуђиван за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и кривична дела 
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насиље у породици, одузимање, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривична дела примање и давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање што онемогућава рад у образовању; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати су обавезни да уз пријаву и биогра-
фију приложе: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; доказ о одго-
варајућем образовању (оверена фотокопија дипломе о 
стеченом нивоу образовања за које се расписује кон-
курс, не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом; 
оригинал или оверену фотокопију из казнене евиден-
ције Министарства унутрашњих послова (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); сведочанство на српском језику које се прило-
жи као доказ под тачком 2 сматра се доказом о знању 
српског језика под тачком 5). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и чл. 54. 
Правилника о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Др Тихомир Остојић” Остојићево, и то: 1) да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 65. 
Правилника о организацији и систематизацији посло-
ва I степен стручне спреме, односно завршену основ-
ну школу; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује васпитно-образовни рад. Приликом пријављивања 
на конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; доказ о одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија сведочанства о завршеној основ-
ној школи, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холо-
грамом; оригинал или оверену фотокопију из казне-
не евиденције Министарства унутрашњих послова (да 
није старије од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије (да 
није старије од 6 месеци); сведочанство на српском 
језику које се приложи као доказ под тачком 2 сматра 
се доказом о знању српског језика под тачком 5).

Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат треба поред општих услова пропи-
саних чл. 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
– одлука УС, 113/17, 95/2018 – аутентично тумачење), 
испуњава и посебне услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20, 
129/21), и то: 1. да има одговарајуће образовање: да 
има завршено средње образовање у трајању од три 
или четири године (трећи или четврти степен струч-
не спреме); 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3.да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-

ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
којем се остварује васпитно-образовни рад. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да дос-
тави: попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; доказ о одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија сведочанства о завр-
шеној средњој школи); извод из матичне књиге рође-
них издат на прописаном обрасцу са холограмом; ори-
гинал или оверену фотокопију из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); сведочанство на српском језику које се приложи 
као доказ под тачком 2 сматра се доказом о знању срп-
ског језика под тачком 5).

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености 
услова конкурса се подносе у оригиналу или овереним 
фотокопијама. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве, са пријавним формуларом и важећим, однос-
но овереним фотокопијама докумената тражених у 
конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова се 
подносе непосредно или путем поште на адресу шко-
ле, са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. По завршетку конкурса прикупљена 
документација се не враћа кандидатима. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени само у сврху обраде 
података у конкурсном поступку у складу са Законом о 
заштити података о личности („Службени гласник РС”, 
број 87/2018).

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
ПРИШТИНА – ЛЕШАК

38219 Лешак, Браће Матовић 17

1. Наставник биологије
са 56,25% радног времена

2. Наставник хемије

3. Наставник математике
са 91,25% радног времена

4. Наставник пољопривредне  
групе предмета

5. Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове пред-
виђене чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/2021), и то: 
да има одговарајуће образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да 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 мало-
летног 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 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 
су држављани Републике Србије, да зна српски језик 
и језик на коме остварује образовно васпитни рад. За 
радна места под редним бројем 1, 2, 3 и 4 кандидати 
треба да испуњавају и услове предвиђене чланом 140 
и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020, 129/2021) и услове из Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Пољопривреда, производња и 
прерада хране („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 
14/2020 и 1/2021). За радно место под редним бројем 

5: I степен стручне спреме, основна школа. Кандидати 
достављају: попуњен пријавни формулар који преузи-
мају са са званичне интернет странице Министарства 
просвете; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (сведочанство за радно место под редним 
бројем 5), извод из матичне књиге рођених или ове-
рену фотокопију и уверење о држављанству РС не ста-
рије од шест месеци; уверење о неосуђиновасти и уве-
рење да се против лица не води истрага (не старија 
од 6 месеци); лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор за радна места 1, 2, 3 и 
4, упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандрадизованих 
поступака. Пријаве на конкурс са потребном докумен-
тацијом, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају се у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу: 
Пољопривредна школа са домом ученика Приштина – 
Лешак, 38219 Лешак, Браће Матовић 17. Сва наведе-
на документа доставити оригинал или оверене фото-
копије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на број теле-
фона: 064-8202167.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
ОДРАСЛИХ

РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ ПРИШТИНА 
38236 Штрпце

Наставник српског језика
са 78,25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове пред-
виђене одредбама члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021), и то: да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања као и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 
и 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); да има психичку, физичку и здр-
вствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски jезик и jезик на 
коjем остваруjе образовно-васпитни рад (достављају 
кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете. 
Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе или уверење о завршеном одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; уверење из основног суда; уверење из 
МУП-а; доказ о познавању српског језика (само канди-
дати који образовање нису стекли на српском језику). 
Изабрани кандидат је обавезан пре закључења уго-
вора о раду да достави доказ да поседује психичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима. 
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” НСЗ. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Пријаве на кон-
курс са потребним документима, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: 
ШООО „Раднички универзитет” Приштина са привре-
меним седиштем у Штрпцу, 38236 Штрпце, са назна-
ком: „Пријава на конкурс” или лично у управи школе. 
Неблаговремена и непотпуна документација канди-
дата неће бити узета у разматрање. За све додатне 
информације о конкурсу кандидати могу да се обрате 
управи школе на телефон 0290/700-57.
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ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
38211 Племетина
тел. 028/467-784

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

Наставник музичке културе
са 62,50% радног времена

Наставник географије
са 87,50% радног времена

Наставник руског језика
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1. да имају одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, лице које 
је стекло одговарајуће образовање на студијама – 
мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење се подноси пре закључења уговора 
о раду са изабраним кандидатом); 3. да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела за која је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца или није правоснажно осуђиван за кри-
вично дело насиља 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 про-
тив полних слобода, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање против достојанства лич-
ности и морала; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву треба 
да доставе следећа документа: пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете (који у штампаној форми 
доставља уз пријаву); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; извод из мати-
чне књиге рођених Републике Србије (оригинал или 
оверену копију не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или овере-
ну фотокопију не старије од 6 месеци); доказ да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није у складу са Законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (Уверење из МУП-а не старије од 6 месе-
ци); фотокопију или очитану личну карту; потписану 
биографију или CV; доказ о познавању српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља се само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставиће накнадно кандидат 
који буде изабран пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом на адре-
су школе са назнаком: „За конкурс – разредна наста-
ва” или „За конкурс – предметна настава”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ГИМНАЗИЈА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ 
И ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА

КОСОВСКА МИТРОВИЦА
38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29

Наставник рачунарства и информатике

Наставник математике
УСЛОВИ: потребно је да кандидати испуњавају усло-
ве прописане Законом о основама система образовања 
и васпитања, Законом о раду, Правилником о врсти и 

степену стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији, Правилником 
о организацији и систематизацији радних места, и то: 
да су држављани Републике Србије; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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; да знају срп-
ски језик; да имају одговарајуће 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 погле-
ду врсте стручне спреме да испуњавају услове пропи-
сане Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних радника 
у гимназији. Уз попуњен пријавни формулар кандида-
ти треба да приложе следеће доказе: извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству; оверен 
препис / фотокопију дипломе / уверења о стеченом 
одговарајућем образовању; извод из казнене евиден-
ције (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 законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; кандидати који нису стекли диплому на 
српском језику достављају доказ да познаје језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад – оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на српском језику или 
уверење, односно потврду о положеном испиту изсрп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима канди-
дат може доставити пре закључења уговора о раду. 
Докази се подносе у оригиналу или овереној фотоко-
пији, не старије од шест месеци. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар за званичној страници Минис-
тарства просвете РС, а потребну документацију заједно 
са одштампаним формуларом достављају школи, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично 
или на адресу: Гимназија друштвено-језичког и при-
родно-математичког смера Косовска Митровица, 38220 
Косовска Митровица, Лоле Рибара број 29. Непотпуне 
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 који врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
e-mail: gimkm@yahoo.com

ОСНОВНА ШКОЛА
„ШАРСКИ ОДРЕД”

Севце

1. Наставник разредне наставе

2. Наставник руског језика
са 71,43% норме

УСЛОВИ: На основу члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др., 10/2019, 6/2020 и 129/21) 
кандидат мора да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање (у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19, 
27/20, 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); 1) на основу члана 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 
6/20 и 129/21), кандидат треба да има образовање 
стечено на студијама другог степена мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области из одговарајући предмет, 
односно групе предмета, образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 

затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање, малолетног лица или 
родоскрављење, за кривично дело примање и давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне болести, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да је држављанин 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (достављају 
кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз пријаву кандидати 
подносе следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе или уверење о стеченој стручној спреми; уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци, или 
оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију; уверење из основог 
суда; уверење из МУП-а; лекарско уверење; доказ о 
познавању српског језика (само кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику). Кандидати који 
су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће узети 
у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Пријаве 
на конкурс са потребном документацијом и са одштам-
паним формуларом се достављају школи на адресу ОШ 
„Шарски одред” 38157 Севце. Све информације се могу 
добити на телефон 0290/742-00.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

Штрпце

1. Наставник предметне наставе 
математика
2 извршиоца

2. Наставник предметне наставе 
географија

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове пред-
виђене одредбама члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021), и то: да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања као и у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 8/03, 11/04, 5/05, 
2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 9/13, 6/14, 5/15, 04/22 – 
други прописи); да има психичку, физичку и здрвстве-
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 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски jезик и jезик на коjем остваруjе образовно-вас-
питни рад (достављају кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику). Кандидати попуњавају 
пријавни форлмулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе или уверење о завршеном одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; уверење из основног суда; уверење из 
МУП-а; доказ о познавању српског језика (само канди-
дати који образовање нису стекли на српском језику). 
Изабрани кандидат је обавезан пре закључења уго-
вора о раду да достави доказ да поседује психичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима. 
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања 
конкурса од стране Националне службе за запошља-
вање у службеним новинама „Послови”. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
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коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Прија-
ве на конкурс са потребним документима, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом се достављају 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на 
адресу: Средња школа „Јован Цвијић” Штрпце, 38236 
Штрпце, са назнаком: „Пријава на конкурс” или лично 
у управи школе. Неблаговремена и непотпуна докумен-
тација кандидата неће бити узета у разматрање. За све 
додатне информације о конкурсу кандидати могу да се 
обрате управи школе на телефон 0290/701-91.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ШТРПЦЕ

38236 Штрпце, Цара Лазара бб.

Оглас објављен 16.11.2022. године, у публикацији 
„Послови” (број 1014), поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА ШТРПЦЕ

Дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене послове

пробни рад од 6 месеци

Опис послова: припрема податке и пружа подршку 
у изради финансијских планова; израђује процедуре 
за финансијско управљање и контролу (ФУК); прати 
стање, спроводи стручне анализе, испитује информа-
ције и анализира акте и припрема извештаје о финан-
сијским и рачуноводственим питања из области дело-
круга рада; прикупља и обрађује податке за израду 
извештаја, финансијских прегледа и анализа; припре-
ма податке за израду општих и појединачних аката; 
припрема и врши обраду документације за плаћање 
по различитим основама; врши плаћање по основу 
документације, прати преузимање обавеза за реали-
зацију расхода; израђује планове и програме развоја и 
анализе из делокруга свога рада; припрема извештаје 
из области рада; прати усклађивање плана рада и 
финансијских планова; учествује у припреми и изра-
ди финансијских извештаја (периодичних и годишњих) 
и годишњег извештаја о пословању (завршног рачу-
на); врши рачуноводствене послове из области рада; 
припрема и обрађује документацију за евидентирање 
насталих пословних промена; прати вођење и води 
помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава 
помоћне књиге са главном књигом; усклађује стања 
имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са 
стварним стањем; прати усаглашавање потраживања 
и обавезе; прати чување и архивирање финансијских 
извештаја, дневника и главне књиге. Обавља и друге 
послове у складу са својом стручном спремом по нало-
гу директора и непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: високо образовање из области економских 
наука: а) на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање, академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
здравствена способност утврђена од стране надлежног 
здравственог органа у складу са законом. Заинтересо-
вани кандидати подносе у овереној копији: диплому 
o стеченом образовању; уверење о држављанству РС 
не старије од шест месеци; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); кратку биографију са адре-
сом, контакт телефоном, е-mail адресом; кao доказ о 
радном искуству (укључујући стручно оспособљавање 
и усавршавање) кандидати треба да доставе доказ / 
потврду о радном стажу; уверење из казнене евидне-
ције да кандидат није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова доктора меди-
цине и уверење да против кандидата није покренут 
кривични поступак и не води се истрага (оптужница, 
оптужни предлог) не старије од шест месеци, уколико 
изабрани кандидат не достави горе наведене докумен-
те (осим доказа о радном искуству), са њим се неће 
засновати радни однос. Приликом заснивања радног 
односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на 
порталу Националне службе за запошљавање. Одлука 
о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити 
објављена на веб страници Дома здравља Штрпце 
(www.dz.strpce.rs) као и на огласној табли ДЗ Штрпце. 

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно 
обавештавани о резултатима огласа. Приложена кон-
курсна документација неће се враћати кандидатима. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. 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. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за правне послове. Пријаве се подносе лич-
но или путем препоручене пошиљке на адресу: Дом 
здравља Штрпце, Цара Лазара бб., 38236 Штрпце, са 
назнаком: „Пријава на конкурс ради заснивања радног 
односа”.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб.
тел. 028/425-473, 028/425-475

Наставник у звање редовног професора, 
за научну област Историјске, 

археолошке и класичне науке, ужу 
научну област Историја уметности

Катедра за историју уметности

Наставник у звање ванредног 
професора, за научну област  

Филолошке науке, ужу научну област 
Теорија књижевности

Катедра за Српску књижевност и језик,  
на одређено време 5 година

Наставник у звање доцента, за научну 
област Социолошке науке, ужу научну 

област Политиколошко социолошка
Катедра за социологију,  

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидати за наставника треба да испуњавају 
и посебне услове предвиђене чланом 74 и 75 Закона 
о високом образовању Републике Србије („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 – др. закон и 11/2021 – аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), чланом 
139-153. Статута Филозофског факултета, Правилни-
ком о ближим условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Приштини са привременим седиштем 
у Косовској Митровици и Правилником о минималним 
условима за избор у звање наставника Филозофског 
факултета у Косовској Митровици. Кандидати су дуж-
ни да уз пријаву на конкурс доставе: биографију, ове-
рене преписе диплома о стеченим нивоима студија, 
списак објављених публикација, научних и стручних 
радова, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење да против кандидата није 
покренута истрага нити подигнута оптужница и дру-
ге доказе о испуњености услова конкурса. Кандидати 
су обавезни да доставе сву потребну документацију у 
електронској форми на ЦД-у и ПДФ формату. Пријаве 
са потребном документацијом подносе се на адресу: 
Филозофски факултет, ул. Филипа Вишњића б.б. 38220 
Косовска Митровица, са назнаком: „За конкурс”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Обавештења се могу добити на теле-
фон 028/425-473 и 425-475.

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИСЛАВ СРЕМЧЕВИЋ”

34000 Крагујевац, Лазе Маринковића 54
тел. 034/300-750

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18 – 
др. закон, 10/19, и 6/20), и то: да има одговарајуће 
образовање из Правилника о организацији рада и сис-
тематизацији послова и радних задатака у Основној 
школи „Станислав Сремчевић” у Крагујевцу број 1278 
од 14.09.2018. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност 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, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-

кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи и то: оверен 
препис или оверену фотокопију сведочанства о стече-
ном основном образовању; уверење да није осуђиван 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања – не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија) 
– кандидат прибавља у надлежној Полицијској упра-
ви МУП-а; уверење о држављанству – не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена копија); доказ о знању 
српског језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија); уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс се подно-
се у затвореним ковертама са назнаком: „За конкурс” 
поштом на горе наведену адресу или се непосредно 
предају секретару школе. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе сваког рад-
ног дана у времену од 10 до 12 часова и/или на теле-
фон 034/300-750.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН И ДРАГИЊА ТОДОРОВИЋ” 

34000 Крагујевац, Саве Немањића 2
тел. 034/332-712

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва и услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Пра-
вилника о организацији рада и систематизацији радних 
места школе: да има завршену основну школу; 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду 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, која садржи краћу биографију, 
адресу пребивалишта или боравишта и контакт теле-
фон, кандидат доставља школи следећу потребну доку-
ментацију: одштампан и попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs); доказ о одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе одговарајућег степена 
и врсте образовања, односно уверења – ако диплома 
није издата); уверење или потврда о неосуђиваности 
за горе наведена кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање које издаје надлежна 
полицијска управа (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству – не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рође-
них са холограмом (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о знању српског језика, на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи, доставља се уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском јези-
ку; изабрани кандидат подноси уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непот-
пуне, као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се узимати у разматрање. Подаци који се при-
купљају од кандидата биће искоришћени искључиво 
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у сврху обраде података у конкурсном поступку, у скла-
ду са Законом о заштити података о личности („Служ-
бени гласник РС”, број 87/2018). Пријаве са потребном 
документацијом доставити са назнаком: „За конкурс”, 
на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН РАДОЊИЋ” 

Аранђеловац
34304 Бања, Алексе Дукића 2

тел. 034/6777-014

Стручни сарадник – библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Да кандидат има одговарајуће образовање 
према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
и Закону о основама система образовања и васпи-
тања; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, на конкурс 
доставити: кратку биографију; оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(лица са звањем мастер достављају и диплому основ-
них академских студија) према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадмика 
у основној школи и одредбама Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; оригинал или оверену 
фотокопију уверења из казнене евиденције МУП-а да 
лице нема осуда – не старије од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Репубике Србије – не старије од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, издатог на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику). За лица 
која нису стекла образовање на српском језику – доказ 
о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Приложена документа-
ција се не враћа. Пријава на конкурс мора садржати 
актуелни број телефона и тачну адресу пребивалишта 
кандидата. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријавни формулар кандидат треба да 
приложи сву потребну документацију и достави школи 
лично или поштом на горе наведену адресу. Додатне 
информације о конкурсу могу се добити путем теле-
фона 034/6777014, од секретара школе. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени само у сврху обраде 
података у конкурсном поступку у складу са Законом о 
заштити података о личности („Службени гласник РС”, 
број 87/2018).

ДРУГА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 2

тел. 034/341-398

Наставник предметне наставе  
изборни програм здравље и спорт

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања про-
писаног чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Служ-
бени гласник РС”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18 
и 7/19) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији; знање српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; поседо-
вање држављанства Републике Србије; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-

мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима. Кан-
дидати попуњавају одштампани пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и достављају: уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); уверење о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику. Лекарско уверење се доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор упућују се на психолошку процену коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве слати на горе наведену адресу са 
назнаком: „За конкурс” или доставити лично. Рок за 
достављање документације је 8 дана од дана објављи-
вања у листу „Послови”.

ДРУГА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 2

тел. 034/341-398

Референт за правно, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег средњег образо-
вања, четврти степен стручне спреме (гимназија или 
економска школа); поседовање држављанства Репу-
блике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности. Канди-
дати попуњавају одштампани пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и достављају: уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); уверење о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању. Лекарско уверење се 
доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве слати на горе наведену 
адресу са назнаком: „За конкурс” или доставити лично. 
Рок за достављање документације је 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„21. ОКТОБАР”

34000 Крагујевац, Милована Глишића 13
тел. 034/6302-785

Наставник италијанског језика
са 66,66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 6/20 и 129/21), и то: да има одго-
варајуће високо образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21), као и у складу са Пра-
вилником о врсти и степену образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/192/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 

4/2021); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанинство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи и то: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; уверење да није осуђиван за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања – не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена копија) – кандидат прибавља 
у надлежној полицијској управи МУП-а; уверење о 
држављанству – не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена копија); доказ о знању српског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија); уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 

Библиотекар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
– др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), и то: да има одго-
варајуће високо образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21), као и у складу са Пра-
вилником о врсти и степену образовања наставни-
ка 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 и 11/192/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанин-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају шко-
ли и то: оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; уверење да није осуђиван 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања – не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија) – 
кандидат прибавља у надлежној полицијској управи 
МУП-а; уверење о држављанству – не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена копија); доказ о знању 
српског језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. 

Чистачица
са 67,50% радног времена, за рад у 

издвојеном одељењу школе у Добрачи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
– др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), и то: да има одго-
варајуће образовање из Правилника о организацији 
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рада и систематизацији послова и радних задатака у 
Основној школи „21. октобар” у Крагујевцу број 1006 
од 10.09.2018. године, Измена број 1415 од 29.11.2018. 
године, Измена број 834 од 10.09.2021. године и Изме-
на број 911 од 13.09.2022. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанин-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи и то: 
оверен препис или оверену фотокопију сведочанства 
о стеченом основном образовању; уверење да није 
осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и васпи-
тања – не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
копија) – кандидат прибавља у надлежној Полицијској 
управи МУП-а; уверење о држављанству – не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена копија); доказ 
о знању српског језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве на конкурс се подносе у затворе-
ним ковертама са назнаком: „За конкурс ___ (навести 
радно место за које се конкурише)”, поштом на горе 
наведену адресу или се непосредно предају секретару 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе сваког радног дана у времену од 
9 до 13 часова и/или на телефон 034/6302-785.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДА ШУБАКИЋ”

34230 Гружа, Деспота Стефана 99
тел. 034/515-507

Чистачица
са 98% радног времена, за рад  

у издвојеном одељењу у Губеревцу

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, 
и то: први степен стручне спреме, односно завршену 
основну школу; 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 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик.

Домар / мајстор одржавања
са 58% радног времена, за рад у Гружи

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, 
и то: трећи или четврти степен стручне спреме – 
електро, столарске, водоинсталатерске, машинске 
или грађевинске струке; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 

саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик.

ОСТАЛО: кандидат је дужан да приложи уз пријаву 
– пријавни формулар са интернет сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, потпи-
сану биографију, диплому, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности 
(издато после објављивања конкурса), извод из матич-
не књиге рођених. Сва документа прилажу се у ориги-
налу или овереном препису. Предност имају кандида-
ти са радним искуством у установи на овим пословима. 
Рок за подношење пријаве: 8 дана од дана објављи-
вања огласа у јавном гласилу Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима. Лице 
задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су: Данијела Луковић, секретар школе, 034/515-507 
(радним данима понедељак-петак од 07.00 до 15.00 
часова). Пријаве на конкурс са потребним доказима о 
испуњавању услова, подносе се лично или на поштом 
на горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Косовска 8

тел. 034/335-178

Наставник стручних предмета  
машинске струке

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуљавају следеће 
услове: одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обрада мета-
ла („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
4/2022, 15/2022).

Наставник стручних предмета  
машинске струке

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуљавају следеће 
услове: одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обрада мета-
ла („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
4/2022, 15/2022).

Наставник практичне наставе  
– металоглодач

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуљавају следеће 
услове: одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обрада мета-
ла („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
4/2022, 15/2022).

Наставник практичне наставе  
– алатничар

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуљавају следеће 
услове: одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обрада мета-
ла („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
4/2022, 15/2022).

Наставник практичне наставе  
– аутомеханичар

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуљавају следеће 
услове: одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обрада мета-
ла („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
4/2022, 15/2022).

Наставник практичне наставе  
– инструктор вожње

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуљавају следеће 
услове: одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Саобраћај („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/2022, 15/2022).

Наставник стручних предмета у подручју 
рада Шумарство и обрада дрвета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Шумарство и обрада дрве-
та („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
4/2022, 15/2022).

Наставник практичне наставе у подручју 
рада Шумарство и обрада дрвета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуљавају следеће 
услове: одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Шумарство и обрада дрве-
та („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
4/2022, 15/2022).

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуљавају следеће 
услове: одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022).

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуљавају следеће 
услове: одговарајуће образовање – основна школа, I 
степен стручности.

ОСТАЛО: Да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма – доказ се прибавља пре закључења уговора о 
раду; није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја 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 дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци) оригинал или оверену фотокопију; 
извод из матичне књиге рођених оригинал или ове-
рену фотокопију; оригинал, оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ да није осуђивано 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ 
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; (оригинал или оверену 
фотокопију не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику; радну биографију 
(CV). Пријаве са потребном документацијом достави-
ти у затвореној коверти са назнакон „За конкурс”, на 
адресу Средња стручна школа, Косовска број 8, 34000 
Крагујевац. Уз пријавни формулар, који се преузима 
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са интернет странице Министарства просвете, канди-
дати достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” НСЗ. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована од стране директора школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТИ САВА”

34227 Баточина
Краља Милана Обреновића 6

тел. 034/6841-402

Наставник енглеског језика  
и књижевности

за 81,11% радног времена

Чистачица – радник  
на одржавању хигијене

за 95% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњава услове пропи-
сане чланом 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/19, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 3/21, 
4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22 и 
15/22) за наставника енглеског језика и књижевности 
и за чистачицу да има основно образовање, први сте-
пен стручне спреме у складу са Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова ОШ „Свети Сава” 
у Баточини, бр: 02-251 од 19.03.2018. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична дела 
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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије и зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. У складу са чланом 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тартства просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: извод из књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству РС (оригинал или оверену фотокопију) не старије 
од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, не старију од 6 месеци; доказ о поседо-
вању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина (потврду високошколске установе 
о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу 
или доказ о положеним испитима из педагогије или 
психологије, Закон по члану 142 став 2 дозвољава 
да доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина наставник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; уверење из МУП-а из казнене 
евиденције; доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкуса у публикацији 
НСЗ „Послови”. Пријаве доставити на адресу: Основ-
на школа „Света Сава”, Краља Милана Обреновића 
6, Баточина или предати лично школи. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити на број теле-
фона: 034/6841-402.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб.

тел. 064/6454-531, 064/6454-532

Сарадник у звање лектор за научну 
област Филолошке науке, ужа научна 

област Италијански језик и лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије (или 
њима еквивалентне четворогодишње студије према 
раније важећем закону) са просечном оценом најмање 
осам (8) на основним и на мастер академским студија-
ма, као и способност за наставни рад.

Сарадник у звање асистент за научну 
област Филолошке науке, ужа научна 

област Немачка књижевност и култура
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Студент докторских академских студија који 
је основне и мастер академске студије завршио са 
укупном просечном оценом најмање осам (8) и који 
показује смисао и способност за наставни и научни 
рад. У звање асистента може бити изабран и магистар 
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације 
(за студије по старом Закону).

ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на конкурс 
морају испуњавати општи предуслов у погледу неос-
уђиваности, утврђен чл. 72 став 4 Закона о високом 
образовању и чл. 135 став 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу, што доказују потврдом надлежног орга-
на да нису осуђивани за кривична дела предвиђе-
на наведеним прописима. Кандидати који се пријаве 
на конкурс морају да испуњавају и остале обавезни, 
изборни, опште и посебне услове предвиђене чл. 82 
Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/18-3 – др. закон, 73/18, 67/2019, 
6/2020 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закони), Статутом Универзи-
тета у Крагујевцу (пречишћен текст – бр. II-01-483 
од 06.06.2022. године), чл. 141 и чл. 144 Статута 
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 
01-3691/1 од 02.03.2021. године – пречишћен текст), 
Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а 
(бр. 01-1448 од 16. 5. 2022), Одлуком о изменама и 
допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-2180 од 05.07.2022. 
године), чл. 5 и чл. 6 Правилника о избору сарадника 
на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014.), 
Одлуком о изменама и допунама Правилника о избору 
сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-4253/15 од 
20.10.2016.) и другим актима Факултета и Универзите-
та у Крагујевцу.
Документа која је потребно доставити на наведени кон-
курс: пријава на конкурс; биографија и стручна биогра-
фија; оверене копије диплома свих нивоа студија (са 
наведном просечном оценом); уверење да је студент 
докторских студија за радно место асистента (оригинал 
или оверена копија); извод из матичне књиге рођених 
(оверена копија); уверење о држављанству (оверена 
копија); фотокопија личне карте и очитана лична кар-
та; потврда надлежног органа (Полицијске управе) да 
кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена 
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (ори-
гинал или оверена копија); потврда Комисије за обез-
беђење и унапређење квалитета о педагошком раду 
(за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у). 
Кандидат прилаже документацију прописану конкур-
сом са доказима о испуњености услова уз попуњени 
Образац који је објављен на сајту Факултета (у делу 
Документа и прописи – Обрасци). Кандидат је у обаве-
зи да сву документацију достави у штампаној форми, 
а уредно попуњен образац у штампаној и електонској 
форми (на компакт диску – CD-у) у три примерка. При-
ликом доказивања биографских података, кандидат 
је дужан да се придржава Закона о заштити података 
о личности, односно да све личне податке, технички, 
одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената морају 
бити оверене у једном примерку. Пријава кандидата 
уз коју није приложена комплетна документација сма-
траће се некомплетном и неће се разматрати од стране 
комисије. Сва документација и радови достављају се 
Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради 
Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: 
Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 
34000 Крагујевац.Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб.

тел. 064/6454-531, 064/6454-532

Наставник у звање ванредни  
или редовни професор за уметничку 

област Музичка уметност,  
ужа уметничка област Клавир
на одређено време од пет година  

или на неодређено време

Наставник у звање ванредни професор 
за уметничку област Примењене 

уметности и дизајн, ужа уметничка 
област Графички дизајн

на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредни професор 
за уметничку област Примењене 

уметности и дизајн, ужа уметничка 
област Писмо

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу умет-
ности: За избор у звање ванредни професор: доктор 
или магистар из одговарајуће уже уметничке области 
са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивои-
ма студија), односно најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи и више уметнич-
ких остварења у уметничкој области или високо обра-
зовање мастер академских студија и уметничка дела 
која представљају самосталан допринос уметности. За 
избор у звање редовни професор: доктор или магистар 
из одговарајуће уже уметничке области са најмањом 
просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), однос-
но најмање три године педагошког искуства на висо-
кошколској установи и већи број признатих уметничких 
остварења значајних за развој уметности, или високо 
образовање мастер академских студија и изузетна 
уметничка дела која су значајно утицала на развој 
културе и уметности. Кандидати треба да испуњавају 
опште, обавезне, изборне и посебне услови пред-
виђене чл. 74 и чл. 75 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 
73/2018, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентич-
но тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу – пречишћен текст (бр. 
II-01-483 од 06.06.2022. године), Статутом Филолош-
ко-уметничког факултета у Крагујевцу – пречишћен 
тест (бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. године), Одлуком о 
изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-1448 од 
16.05.2022. године), Одлуком о изменама и допунама 
Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-2180 од 05.07.2022. године), 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу 
– пречишћен текст (бр. I-01-480 од 03.06.2022. годи-
не), Правилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу – пречишћен 
текст (бр. I-01-478 од 03.06.2022. године), Правилни-
ком о ужим научним, уметничким и стручним области-
ма Универзитета у Крагујевцу – пречишћен текст (бр. 
III-01-317 од 13.04.2022. године), Одлуком о измени 
и допуни Правилника о ужим научним, уметничким и 
стручним областима Универзитета у Крагујевцу (бр. III-
01-818/10 од 06.10.2022. године). Кандидати који се 
пријављују на конкурс морају испуњавати општи пре-
дуслов у погледу неосуђиваности, утврђен чл. 72 став 
4 Закона о високом образовању и чл. 135 став 1 Стату-
та Универзитета у Крагујевцу, што доказују потврдом 
надлежног органа да нису осуђивани за кривична дела 
предвиђена наведеним прописима. Документа која је 
потребно доставити на наведене конкурсе: пријава 
на конкурс; биографија; стручна биографија; овере-
не копије диплома (или уверења) свих нивоа студија 
(са наведеном просечном оценом); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену копију); 
фотокопију личне карте и очитану личну карту; доказ 
о испуњавању општих предуслова у погледу неос-
уђиваности утврђених чл. 72 став 4 Закона о високом 
образовању и чл. 135 став 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу – потврда надлежног органа (полицијске 
управе) – оригинал или оверену копију; потврду Коми-
сије за обезбеђење и унапређење квалитета о педа-
гошком раду (за кандидате који су у радном односу 
на ФИЛУМ-у); потврду о педагошком искуству на висо-
кошколској установи; за кандидате који се први пут 
бирају у звање наставника и заснивају радни однос на 
факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу пред-
виђено је јавно приступно предавање. Фотокопије 
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докумената морају бити оверене у једном примерку. 
Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна 
документација тражена конкурсом као доказ о испуње-
ности услова, сматраће се неуредном и неће се узети у 
разматрање. Сву конкурсну документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни 
да доставе и у електронској форми (на компакт диску – 
CD-у) у 3 примерка, у складу са Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивања реле-
вантних докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора у звање које је саставни део Правил-
ника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу 
(доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Приликом доказивања биографских података, 
кандидат је дужан да се придржава Закона о заштити 
података о личности, односно да све личне податке, 
технички, одговарајуће прикрије. Сва документација 
и радови достављају се Служби за опште и правне 
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гим-
назије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички 
факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за научну област Физика ужу 
научна област Атомска, молекулска и 

оптичка физика у Институту за физику 
Факултета

на одређено време, на пет година

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области физич-
ких наука. Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о ближим условима и поступку за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Ста-
тутом Факултета, Правилником о условима за избор 
наставника Факултета и Правилником о систематиза-
цији послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Кандидати поред општих услова треба да испуња-
вају и посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити 
биографију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној 
спреми и списак и сепарате објављених радова, однос-
но радова за који поседују потврду да су прихваћени за 
објављивање до момента пријаве на конкурс. Канди-
дати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доста-
ве и одговарајуће доказе надлежних органа поводом 
чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској уста-
нови. Сходно Упутству за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумена-
та које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање наставника Универзитета у Крагујевцу канди-
дат је обавезан да, све документе којима се доказују 
његови биографски подаци, као и обавезни и изборни 
елементи за избор у звање наставника предвиђени за 
одговарајуће научно поље, достави у електронском 
облику, на тај начин што ће релевантна документа 
скенирати, у ПДФ формату, похранити у засебне фол-
дере и снимити (нарезати) на компакт диск, који се 
доставља уз пријаву на конкурс. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.”

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ”

34000 Крагујевац, 9 мај 110Б
тел. 034/203-843

Референт за финансијско-материјалне 
послове

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и услове из чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и 
то: да имају одговарајуће образовање, у складу са чла-
ном 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 Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова 
и радних задатака у Основној школи „Драгиша Луко-
вић Шпанац” у Крагујевцу дел бр. 4035 од 15.09.2022. 
године члан 31. гласи „Послове благајника референта 
може да обавља лице које има средње образовање у 
трајању од четири године – смер економски, рачуно-
водствени, правни, административни или гимназију. 
Додатни услови: да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за прописано радно место; 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају језик на коме се остварује образовано вас-
питни рад у установи. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи и то: доказ о одговарајућем образовању (ове-
рен препис или оверена фотокопија дипломе траженог 
степена и врсте образовања, односно уверења – ако 
диплома није издата – овера не старија од 6 месеци); 
уколико кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопијане старија од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење или потврда о 
неосуђиваности 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 и здрав-
ственој способности за рад подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс 
треба да садржи и податке о кандидату (име и пре-
зиме, адреса пребивалишта или боравишта, контакт 
телефон), радно место на које кандидат конкурише. 
Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос из члана 139 закона, биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непот-
пуне, као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са 
потребном документацијом са назнаком: „За конкурс 
за радно место референта за финасијско-материјалне 
послове” доставити на горе наведену адресу. Телефон 
за контакт је 034/203-843.

ОШ „МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ”
34300 Аранђеловац, Светогорска 7

тел. 034/702-096, 034/712-075

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду које треба да испуњавају, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове пред-
виђене Законом о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 27/2018 (II) – други закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021): за наставника ликовне културе може да 
буде изабрано лице које је стекло одговарајуће висо-
ко образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије 
или мастер струковне студије); на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; за наставника ликовне културе може да буде 
изабрано лице, које поред одговарајућег образовања 
испуњава следеће услове: које има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима, које 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-

браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; које има 
држављанство Републике Србије; које зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, и Пра-
вилником о врсти и степену стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи за ликовну кул-
туру: дипломирани сликар, академски сликар – ликов-
ни педагог, академски графичар – ликовни педагог, 
академски вајар – ликовни педагог, дипломирани сли-
кар – професор ликовне културе, дипломирани графи-
чар – професор ликовне културе, дипломирани вајар 
– професор ликовне културе, дипломирани графички 
дизајнер – професор ликовне културе, дипломирани 
уметник нових ликовних медија – професор ликовне 
културе, дипломирани уметник фотографије – профе-
сор ликовне културе, дипломирани сликар – професор, 
дипломирани вајар, дипломирани вајар – професор, 
дипломирани графички дизајнер, дипломирани архите-
кта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зид-
ногсликарства, дипломирани графичар, дипломирани 
графичар – професор, професор ликовних уметности, 
мастер ликовни уметник (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно при-
мењене уметности и дизајна), мастер примењени умет-
ник (завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно примењене уметности 
и дизајна), мастер конзерватор и рестауратор (завр-
шене основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно примењене уметности и дизајна), 
мастер дизајнер (завршене основне академске студије 
из области ликовне уметности, односно примењене 
уметности и дизајна), лице са завршеним факултетом 
ликовних уметности, лице са завршеним факултетом 
примењених уметности, лице са завршеним факулте-
том примењених уметности и дизајна, дипломирани 
костимограф, мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет).

Чистачица
за рад у матичној школи у Аранђеловцу и 

издвојеном одељењу у Горњој Трешњевици

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
прописане чланом 24 став 1 Закона о раду: за чиста-
чицу можеда буде изабрано лице које је стекло основ-
но образовање. за чистачицу може да буде изабрано 
лице, које поред одговарајућег образовања испуњава 
следеће услове: које има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, које није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; које има држављанство Републи-
ке Србије, које зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Наставник енглеског језика
са 30% радног времена на одређено време  

до повратка раднице са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду које треба да испуњавају, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове пред-
виђене Законом о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
27/2018 (II) – други закон, 10/2019 и 6/2020): за 
наставника енглеског језика може да буде изабрано 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије), на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника енглеског језика може да буде изабрано 
лице, које поред одговарајућег образовања испуњава 
следеће услове: које има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, које није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
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слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; које има држављанство Републи-
ке Србије, које зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, и Правилником о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи за енглески језик: професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, 
дипломирани филолог англиста, дипломирани профе-
сор енглеског језика и књижевности, мастер филолог, 
мастер професор језика и књижевности. Лица која су 
стекла академско звање мастер, морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије из области 
предмета, односно на студијским групама: језик, књи-
жевност, култура, модул Енглески језик и књижевност; 
Енглески језик и књижевност; Англистика, Енглески 
језик и књижевност са другом страном филологијом.

Наставник музичке културе
са 50% радног времена на одређено време  

до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду које треба да испуњавају, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове пред-
виђене Законом о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
27/2018 (II) – други закон, 10/2019 и 6/2020): за 
наставника музичке културе може да буде изабрано 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије); на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
за наставника музичке културе може да буде изабрано 
лице, које поред одговарајућег образовања испуњава 
следеће услове: које има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, које није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; које има држављанство Републи-
ке Србије, које зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, и Правилником о врсти и 
степену стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи за музичку културу: академски 
музичар, дипломирани музичар – музички педагог, 
дипломирани музички педагог, дипломирани музичар 
композитор, дипломирани композитор, дипломирани 
музичар – диригент, дипломирани музичар – музико-
лог, дипломирани музиколог, дипломирани диригент, 
дипломирани музичар – акордеониста, дипломирани 
музичар – соло певач, дипломирани музичар (гита-
риста, пијаниста, чамбалиста, оргуљаш, харфиста, 
перкусиониста, виолиниста, виолиста, виолончелис-
та, контрабасиста, флаутиста, обоиста, кларинетиста, 
фаготиста, хорниста, трубач, тромбониста, тубиста, 
саксофониста,), дипломирани професор солфеђа и 
музичке културе, дипломирани етномузиколог, про-
фесор црквене музике и појања, професор солфеђа 
и музичке културе, дипломирани музичар – педагог, 
дипломирани музичар – бајаниста, дипломирани музи-
чар за медијску област, професор музичког васпитања, 
дипломирани музичар – педагог, дипломирани флау-
тиста, дипломираницрквени музичар (педагог, појац 
и диригент хора), професор музичке културе, мастер 
теоретичар уметности (професионални статус: музички 
педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоре-
тичар), мастер музички уметник, мастер композитор, 
дипломирани трубач, дипломирани клавириста, мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет), мастер уметник дигиталних 
медија са завршеним основним академским студијама 
музичке уметности).

Дипломирани дефектолог – логопед
за пружање додатне подршке школама  
на територији општине Аранђеловац,  

на одређено време до повратка раднице  
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду које треба да испуњавају, кан-

дидати треба да испуњавају и посебне услове пред-
виђене Законом о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 27/2018 (II) – други закон, 10/2019 и 6/2020): 
за дипломираногдефектолога – логопеда може да 
буде изабрано лице које је стекло одговарајуће висо-
ко образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије 
или мастер струковне студије), на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за дипломираног дефектолога – лого-
педа може да буде изабрано лице, које поред одго-
варајућег образовања испуњава следеће услове: које 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима, које није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
које има држављанство Републике Србије, које зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, и Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи за 
логопеда: професор, односно дипломирани дефекто-
лог за рад са децом са сметњама у говору, дипломира-
ни дефектолог – логопед, мастер дефектолог, који је 
на основним академским студијама завршио студијски 
програм логопедије, дипломирани дефектолог – мас-
тер, који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм логопедије.

ОСТАЛО: Доставити пријаве са биографијом, попуње-
ним пријавним формуларом на званичној интер-
нет страници Министарства просвете и потребним 
документима о испуњењу услова конкурса (оверене 
копије): диплома о завршеном високом образовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о неосуђиваности. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Након извршеног ужег избора кандидата, 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака, након чега се сачињава листа кандидата 
који испуњавају услове за пријем и обавља се разго-
вор са њима, с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену бити обавештени на контакт адресе које су наве-
ли у својим пријавама. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Милош Обреновић”, 34300 Аранђеловац, 
Светогорска 7.

КРАЉЕВО

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО 
И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб.

Наставник у звању ванредни професор, 
научна област Економске науке, за ужу 

научну област Пословна економија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктор наука – економске 
науке. Кандидат треба да испуњава опште и посебне 
услове предвиђене чланом 74 Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 
11/2021 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. 
закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. II–01-483 од 6.06.2022.г.), Статутом 
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 
(пречишћен текст, бр. 2350 од 20.10.2022.г.), Правил-
ником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, бр. I-01-480 од 3.06.2022.г.), Упут-
ством за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање (које је сас-
тавни део Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Крагујевцу), Правилником о критеријумима 

за избор у звање наставника Универзитета у Крагује-
вцу (пречишћен текст, бр. I-01-478 од 3.06.2022.г.), у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављеног 
кандидата, као и опште услове за заснивање радног 
односа утврђене 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). Кандидати који се пријављују на конкурс 
морају испуњавати општи предуслов у погледу неос-
уђиваности, утврђен чланом 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању и чланом 135 став. 1 Статута Универ-
зитета у Крагујевцу, што доказују потврдом надлежног 
органа да нису осуђивани за кривична дела предвиђе-
на наведеним прописима. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: биографију; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; оверене копије диплома, 
односно уверења о стеченом високом образовању; 
списак објављених стручних и научних радова; доказе 
о испуњавању општих предуслова у погледу неосуђи-
ваности, утврђених чланом 72 став 4 Закона о високом 
образовању и чланом 135 став. 1 Статута Универзите-
та у Крагујевцу. Све доказе је потребно доставити у 
оригиналу или овереној копији. Сву документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса кандидати за 
избор наставника су дужни да доставе и у електрон-
ској форми на компакт диску – CD, у складу са Упут-
ством за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање, Универзи-
тета у Крагујевцу (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php) Конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: 
Универзитет у Крагујевцу – Факултет за хотелијерство 
и туризам у Врњачкој Бањи, ул. Војвођанска бб, 36210 
Врњачка Бања, са назнаком: „Пријава на конкурс”.

ШУМАРСКА ШКОЛА КРАЉЕВО
36000 Краљево, Карађорђева 262

тел. 036/352-800, 036/352-332

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које 
испуњава услове прописане Законом, односно чланом 
139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона, то јест да: има 
одговарајуће образовање, односно стекло је одгова-
рајуће високо образовање за наставника средње стру-
чне школе у подручју рада шумарство и обрада дрвета, 
за педагога и психолога, и то: а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: I) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; II) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; а исто лице 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик; има дозволу за рад наставника и струч-
ног сарадника; има обуку и положен испит за дирек-
тора установе, а изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у року 
до две године од дана ступања на дужност; има нај-
мање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оригинал или оверену фотокопију 
извода из казнене евиденције, у складу са Законом, 
надлежне полицијске управе, извод мора бити издат 
након објављивања конкурса; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, не старије од 6 
месеци; потврду одговарајуће високошколске установе 
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да је кандидат положио испит о знању српског језика 
(овај доказ у обавези су да доставе само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, остали 
кандидати доказују овај услов дипломом о стеченом 
образовању); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу – дозволи за рад, наставника или стручног 
сарадника; оригинал или оверену фотокопију дозво-
ле за рад директора – лиценца – достављају канди-
дати који су положили испит за стицање лиценце за 
директора; оригинал или оверену фотокопију потвр-
де надлежне установе да кандидат има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
оригинал или оверену фотокопију извештаја Министар-
ства просвете о спољашњем вредновању установе и 
извештај просветног саветника о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе – достављају канди-
дати који су претходно обављали дужност директора 
установе. Кандидати користе извештај из школе и 
оверавају их код нотара (јавног бележника). Уколико 
кандидат није имао стручно педагошки надзор, пише 
изјаву; доказ о резултату стручно педагошког надзо-
ра у раду кандидата (извештај просветног саветника) 
– уколико га је било, кандидати користе извештај из 
школе и оверавају их код нотара (јавног бележника). 
Уколико кандидат није имао стручно педагошки над-
зор, пише изјаву; биографске податке са прегледом 
кретања у служби; остале доказе о стручности, орга-
низаторским и другим способностима и квалитетима. 
Оверу фотокопије докумената врши јавни бележник 
у складу са законом. Лекарско уверење прибавља се 
пре закључења уговора о међусобним правима и оба-
везама. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у обзир за разматрање. Пријаве 
на конкурс за избор директора, заједно са потребном 
документацијом, достављају се лично или препоруче-
ном поштом на адресу школе, са назнаком: „Пријава на 
конкурс за директора школе”. Министар у року од 30 
дана од дана пријема прописане документације врши 
избор директора установе и доноси решење о његовом 
именовању, о чему установа обавештава лица која су 
се пријавила на конкурс. Ближе информације о конкур-
су могу се добири код секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН”

36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Наставник разредне наставе

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђе-
них чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018), треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 
3, 4 и 5, чланом 140, чланом 142 став 1, став 2 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2022), и то: да има одго-
варајуће високо образовање у складу са чл. 140 став 1 
тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2). Степен и врста 
образовања морају бити из образовно научне области 
у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 
2/202, 8/2020, 16/2020, 9/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/22 
и 16/2022); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење које се подноси пре закључења уговора 
о раду са изабраним кандидатом); да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (доказује се уверењем из казнене 
евиденције, коју прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе); 
да има држављанство Републике Србије (доказује се 
Уверењем о држављанству у оригиналу или овереној 

копији не старије од 6 месеци); да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
да кандидат зна језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад – српски језик, у обавези су да доста-
ве само они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика; доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској устнови 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 уста-
нови у складу са ЕСПБ (оригинал или оверена фото-
копија потврде – уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно положе-
ним испитима из психологије и педагогије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу) – за оне који ово образовање посе-
дују, а за оне који не поседују Закон по члану 142 став 
2 дозвољава и дефинише као обавезу да ово образо-
вање наставник стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Степен и врста образо-
вања морају бити из образовно научне области у скла-
ду са чланом 3 став 1 тачка 13 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 9/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022) за радна мес-
та. Кандидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз пријаву кандидат доставља: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
или уверења о стеченом високом образовању, уколико 
диплома није издата; доказ да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са ЕСПБ (оригинал или 
оверена фотокопија потврде – уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу) – за оне који ово 
образовање поседују, а за оне који не поседују Закон 
о основама система образовања и васпитања, по члану 
142 став 2 дозвољава и дефинише као обавезу да ово 
образовање наставник стекне 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 са холограмом; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци – оригинал или оверена копија); 
уверење да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
као и да није утврђено дискриминаторног понашања, 
у складу са законом – прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске упра-
ве. Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – српски језик, у обавези су 
да доставе само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске 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 кон-
курса, а пре закључења уговора о раду. Пријаве се дос-
тављају у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови” поштом на горе наведену адресу 
или лично радним даном од 8 до 14 часова, са назнаком: 
„Пријава на конкурс”. Контакт телефон: 036/314-330. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
неовереном документацијом неће се разматрати.

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из члана 24 Закона о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), кандидат треба да испуњава и услове у складу 

са чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и чланом 
42 и 44 Правилника о организацији и систематиза-
цији послова ОШ „IV краљевачки батаљон” Краљево, 
број 37002 од 10.9.2021. године. Уз пријаву на кон-
курс доставити: уверење о држављанству – не ста-
рије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, 
са холограмом, оригинал или оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању из члана 44 
Правилника о организацији и систематизацији послова 
ОШ „IV краљевачки батаљон” и то диплому о стече-
ном основном образовању за радно место чистачица, 
доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење), подноси само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду, уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, уколико кандидат није стекао основно 
образовање на српском језику у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи лично или путем поште. Пријаве 
се достављају у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање поштом на горе наведену адресу, 
са назнаком: „Пријава на конкурс”. Неблаговремене, 
непотпуне, као и пријаве са неовереном документа-
цијом неће се разматрати.

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

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

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка  

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
чланом 24 ст. 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука 
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 
ст. 1, т. 1), 2), 3), 4). и 5) чл. 140 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 посебне услове предвиђене Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, васпитача и 
стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 5/22, 6/2, 10/22, 
15/22 и 16/2022). Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи и то: уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (са холограмом или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци); оверен препис или оверене 
фотокопије диплома о стеченом образовању (са основ-
них и мастер студија); лекарско уверење, да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду; оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправ-
нике и друга лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита); извод из казнене 
евиденције 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 породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 (оригинал или 
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оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); потвр-
ду одговарајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика (само кандида-
ти који образовање нису стекли на српском језику). 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве 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 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
По достављеном извештају са кандидатима ће се оба-
вити разговор. Пријаве достављати на горенаведену 
адресу поштом или лично. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефон 036/5430-055.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
36214 Врба, Цара Лазара 2а

тел. 036/5865-582
e-pošta: skolavrba@gmail.com

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко  
60 дана, замена запосленог који обавља 

послове помоћника директора

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
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 чланови-
ма: 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 
тачка 1) подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог члана, чла-
ном 142 став 1 и став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020, 129/2021). Степен и 
врста образовања морају бити у складу са чланом 3. 
став 1 тачка 3) подтачка 1) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни 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, 16/2022). Кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским 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 образо-
вање 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 једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов пола-
гања испита за лиценцу; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици; оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног 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 међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад – срп-
ски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министрства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар кан-
дидат прилаже: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе; оригинал или оверену фотокопију доказа да 
кандидат има образовање из психолошких педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, односно доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије или доказ о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу (за кандидате који поседују наведени доказ). Кан-

дидат који није положио испит из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, обавезан је да их 
положи у року од једне а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену копију); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену копију), не старије од 6 месеци; 
доказ да кандидат није осуђиван за напред наведена 
кривична дела, извод из казнене евиденције, при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе (оригинал или оверену 
фотокопију), не старији од 6 месеци. Доказ под тач-
ком д) обавезно достављају само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика. Лекарско 
уверење, којим се потврђује да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, се подноси пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос из чла-
на 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 служба за послове 
запопшљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна 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. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од осам дана од дана достављања 
образложене листе. Пријаве на конкурс, са потреб-
ном документацијом, доставити лично, или поштом на 
горе наведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, телефон: 036/5865-582.

МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„14. ОКТОБАР”

36000 Краљево, Индустријска 21
тел. 036/312-433

Наставник геодетске групе предмета
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за 
пријем у радни однос из чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 129/2021), а то су: За наставника геодетске 
групе предмета са 50% радног времена, на неодређе-
но време. А) да има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и степен и врсту образовања у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 13/2018 и 7/2019), и то: студије другог степена 
– мастер академске студије), и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета (геодетска 
група предмета); (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или инердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

Чистачица
УСЛОВИ: А1) завршена основна школа (основно обра-
зовање).

ОСТАЛО: Б) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима В) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 

и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; Г) има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете РепубликеСрбије, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи лично или поштом 
на горе наведену адресу. Уз пријаву на конкурс канди-
дат прилаже следећу документацију којом се доказује 
испуњеност услова предвиђених Законом, Правилни-
ком и овим конкурсом: за тачку А) диплома о стеченом 
одговарајућем образовању – оригинал или оверена 
фотокопија (кандидати који су завршили мастер сту-
дије у обавези су да доставе и оверену копију дипло-
ме са основних студија). За тачку А1) сведочанство о 
завршеној основној школи. За тачку В) извод из каз-
нене евиденције надлежне полицијске управе (не 
старији од 6 месеци) – оригинал или оверена фотоко-
пија (достављају сви кандидати); за тачку Г) уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци) – оригинал 
или оверена фотокопија (достављају сви кандидати); 
за тачку Д) доказ да кандидат зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик) у обавези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће образовне установе да је 
кандидат положио испит из познавања српског језика 
– оригинал или оверена фотокопија). Доказ за услов 
под тачком Б) да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Пожељ-
но је да кандидат уз пријаву приложи и кратак CV у 
којем ће бити наведен контакт телефон кандидата. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази неће се узимати у разматрање. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је имено-
вао директор у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати из претходног 
става, који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних 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 из претходног става, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и доставља је директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Директор 
школе доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од осам дана од дана достављања образложене 
листе. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
од секретара школе преко телефона: 036/312-433.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
36000 Краљево, Цара Лазара 38

тел. 036/326-700

Домар / мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за домара/мајстора одржавања 
треба да има средње образовање III или IV степена 
машинске, електро, столарске или водоинсталатер-
ске струке и положен стручни испит за рад са судо-
вима под притиском (за послове руковања котловским 
постројењем) а у складу са Правилником о организа-
цији и систематизацији послова и радних задатака у 
школи. Остали услови за кандидата: да није осуђиван 
у смислу члана 139 став 1 тачка 3) Закона; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик, 
као језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима. Кандидат попуњава 
пријавни формулар са сајта Министарства просвете и 
уз њега доставља: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверену копију дипломе / 
уверења о положеном испиту за рад са судовима под 
притиском; уверење да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
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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, као и да није утврђе-
но дискриминаторно понашање, у складу са законом 
– уверење издаје надлежна управа Министарства 
унутрашњих послова – уверење треба да је издато 
након расписивања конкурса; уверење о држављан-
ству РС (оригинал или оверена фотокопија) не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија); доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
– српски језик (само кандидат који образовање није 
стекао на српском језику). Кандидат доставља потврду 
одговарајуће високошколске установе да је положио 
испит из српског језика – у оригиналу или оверену 
фотокопију; биографију, са контакт телефоном и адре-
сом електронске поште. Доказ о здравственој способ-
ности из тачке 4 доставља се пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се она која, уз пријавни формулар, 
садржи исправна документа наведена у конкурсу. Бла-
говременом пријавом сматраће се и она која је предата 
препорученом поштом до истека конкурса, а као дан 
пријаве на конкурс сматраће се дан предаје пошти. 
Документација кандидата се не враћа. Пријавни фор-
мулар, са пратећом документацијом, доставити лично 
или на адресу. Уметничка школа у Краљеву, Улица 
цара Лазара 38, 36000 Краљево, са назнаком: „Пријава 
на конкурс за радно место домара / мајстора одржа-
вања”. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и на телефон 036/326-700.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕГИЊА МИЛИЦА”

37243 Доњи Рибник
тел. 037/731-134

Наставник енглеског језика
са 75,56% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене преко 
60 дана, до њеног повратка са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 и 129/2021) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016), 
и то: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмањем три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног 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 међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у слкаду 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да је држављанин Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријавни формулар који се попуњава на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете и 
одштампан доставља школи, кандидат треба да при-
ложи оригинал или оверену копију: дипломе о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење из казнене евиден-
ције. Кандидат који има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина доставља одго-
варајућу потврду / уверење високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испи-
тима из педагогије и психологије, односно уверење о 
положеном стручном испиту / испиту за лиценцу. Кан-
дидат који нема образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплинаје обавезан да га стекне 
у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Сматра се да наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит односно испит за лиценцу, има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина; 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 способности 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 службу за запошљавање у 
Крушевцу. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати на горе наведену 
адресу, лично или поштом.

ОШ „СТРАХИЊА ПОПОВИЋ”
37206 Дворане, Дворанска бб.

тел. 037/3698-104

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање из области правних наука у складу са чл. 140 
став 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 27/18 – др. закон, 10/2019, 6/20 и 129/21), 
Уредбом о каталогу радних места у јавним службама 
и другим организацијама у јавном сектору („Службени 
гласник РС”, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018) и Правил-
ником о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Страхиња Поповић” Дворане. Остали услови: 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 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; да 
је држављанин Републике Србије; да зна српски језик 
на којем се остварује образовно васпитни рад (доказ су 
у обавези да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику) – доказује се потвр-
дом одговарарајуће установе да је кандидат положио 
испит из српског језика. Документација коју кандидати 
треба да доставе: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http:/www.
mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о завршеном одговарајућем образо-
вању; оригинал или оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу секретара, односно 
стручном испиту (правосудном или стручном испиту за 
рад у органима државне управе или државном струч-
ном испиту) – уколико има положен испит; уверење о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију; уве-
рење Министарства унутрашњих послова – надлежне 
полицијске управе да кандидат није осуђиван, ори-
гинал или оверену фотокопију; доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здравствене 
способности кандидат који буде изабран доставља пре 
закључења уговора о раду. Напомена: уз пријаву на 
конкурс обавезно доставити адресу, контакт телефон 
и адресу електронске поште. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве достављати на горе наведену 
адресу, лично или поштом. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефон 037/3698-104.

1. Помоћни радник – чистачица
са 50% радног времена,  
за рад у матичној школи

Помоћни радник – чистачица
са 50% радног времена, у ИО у Модрици

УСЛОВИ: одговарајуће основно образовање у складу 
са чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – други закони, 10/19, 6/20 и 129/21) Уредбом 
о каталогу радних места у јавним службама и другим 
организацијама у јавном сектору („Службени гласник 
РС”, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018) и Правилником о 
организацији и систематизацији послова у ОШ „Стра-
хиња Поповић” Дворане. Остали услови: 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-

зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 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; да 
је држављанин Републике Србије; да зна српски језик 
на којем се остварује образовно васпитни рад (доказ су 
у обавези да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику) – доказује се потврдом 
одговарајуће установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Документација коју кандидати треба 
да доставе: попуњен пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http: /www. mpn.
gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеном одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству, оригинал или оверену фото-
копију; уверење Министарства унутрашњих посло-
ва – надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван, оригинал или оверену фотокопију. Доказ 
о испуњености услова у погледу психичке, физичке и 
здравствене способности кандидат који буде изабран 
доставља пре закључења уговора о раду. Напомена: уз 
пријаву на конкурс обавезно доставити адресу, контакт 
телефон и адресу електронске поште. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве достављати на горе наве-
дену адресу, лично или поштом. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити на телефон 037/3698-104.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
37000 Крушевац, Блаже Думоваћа 66

Мудраковац
тел. 037/3421-521

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

за рад у матичној школи

УСЛОВИ: Услови у погледу врсте и степена образо-
вања: одговарајуће високо образовање према Пра-
вилнику о организацији и систематизацији послова 
Основне школе „Јован Јовановић Змај” из Крушевца 
бр. 1036 од 15.08.2022. године и Уредбе о каталогу 
радних места у јавним службама и другим организа-
цијама у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 
81/2017, 6/2018 и 43/2018). Високо образовање из нау-
чне области економских наука: на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним студијама, 
по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Остали услови: да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, 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; да 
је држављанин Републике Србије; да зна српски језик 
на којем се остварује образовно васпитни рад (доказ су 
у обавези да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику) – доказује се потврдом 
одговарарајуће установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Документација коју кандидати треба 
да доставе: попуњен пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства про-
свете; оригинал или оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеном високом образовању; уверење о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију; уве-
рење Министарства унутрашњих послова – надлежне 
полицијске управе да кандидат није осуђиван, ориги-
нал или оверену фотокопију; потврда одговарајуће 
установе да је кандидат положио испит из српског јези-
ка (достављају само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику). Доказ о испуњености усло-
ва у погледу психичке, физичке и здравствене способ-
ности кандидат који буде изабран доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Напомена: уз пријаву на конкурс 
обавезно доставити адресу и контакт телефон. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
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вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве достављати на 
адресу ОШ „Јован Јовановић Змај” Крушевац, ул. Бла-
же Думоваћи 66, Мудраковац 37000 Крушевац, лично 
или поштом. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон 037/3421-521.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАРТИЗАНСКИ ДОМ”

16240 Медвеђа
Доњи Бучумет, Вучаделци 116

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018, 
10/19, 6/20, 129/21), кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање стечено на студијама другог сте-
пена академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичка академске студије и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
из одговарајућег предмета, односно групе предме-
та; одговарајући степен стручне спреме, одређеног 
занимања према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника 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 способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања 
или давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 дискриминиторно понашање, да је државља-
нин Републике Србије. Кандидат попуњава пријавни 
формулар (скинут са званичне странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја), и уз одштам-
пан, попуњен и потписан формулар (који је обавезан), 
доставља и: пријаву на конкурс, оверену фотокопију 
дипломе или уверење о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци или 
оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију; уверење из осно-
вног суда и уверење из МУП-а. Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цимадоказује се уверењем надлежног дома здравља 
– Службе медицине рада пре закључивања уговора о 
раду – доставља га изабрани кандидат. Предвиђена 
психолошка процена способности кандидата за рад са 
ученицима, обавља се у складу са Законом. Неблаго-
времене, неуредне и непотпуне пријавенеће се разма-
трати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Школа није у обавези да враћа 
конкурсну документацију. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати препорученом поштом на адресу: 
Основна школа „Партизански дом”, Вучаделци 116, 
Доњи Бучумет, 16240 Медвеђа, или предати лично у 
секретаријату школе, са назнаком: „За конкурс – кон-
курсној комисији школе”, радним даном од 08 до 13 
часова, телефон 063/1743-500.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
16232 Бошњаце, Иво Лола Рибар 30

тел. 016/855-006

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 122, 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/2017) и услове из Правилни-
ка о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
108/2015), и то: 1. одговарајуће образовање за настав-
ника основне школе, педагога и психолога из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), односно висо-
ко образовање стечено: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 

специљалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговоарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, под условом да 
су завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући 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. годи-
не; 2. дозвола за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника (лиценца /стручни испит); 3. обука и 
положен испит за директора установе (кандидат који 
нема положен испит за директора може бити изабран, 
али ће бити дужан је да га положи у у року од две 
године од дана ступања на дужност); 4. најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања из члана 140 став 1 и 2 Закона; 5. неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца или 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 6. да није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора за кри-
вично дело; 7. држављанство Републике Србије; 8. 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 9. да зна српски језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона, за дирек-
тора може бити изабрано лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника 
основне школе, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе (кандидат који нема положен испит за 
директора може бити изабран, али ће бити дужан је 
да га положи у у року од две године од дана ступања 
на дужност) и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Изабрани директор 
који нема положен испит за директора, дужан је да га 
положи у у року од две године од дана ступања н дуж-
ност. Осим утврђивања испуњености услова за избор 
директора, комисија цени и доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата – извештај 
просветног саветника и оцену спољашњег вредно-
вања (само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе). Кандидат је дужан да 
уз пријаву на конкурс достави следеће доказе: дипло-
му о стеченом одговарајућем образовању; извод из 
матичне књиге рођених (на новом обрасцу); уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци); доказ о знању српског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том јези-
ку); доказ о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту за наставника, васпитача и стручног 
сарадника; доказ о положеном испиту за директора 
установе (ако је кандидат поседује); уверење издато 
од стране Министарства унутрашњих послова Репу-
блике Србије о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притво-
ра (не старије од 6 месеци); лекарско уверења о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци); потврду 
о радном искуству у области образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора установе), 
односно доказ – потврда да за време обављања дуж-
ности директора није вршен стручно-педагошки над-
зор установе и оцена спољашњег вредновања; доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника) односно доказ 
– потврда да није вршен стручно-педагошки надзор 
у раду кандидата уколико истог није било; попуњен 
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја (за кандидате који нису 
у радном односу у школи, која врши избор директо-
ра); оквирни план рада за време мандата; преглед кре-
тања у служби са биографским подацима. Сви докази 
уз пријаву се достављају у оригиналу или овереној 
копији. Фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у разматрање. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање (благовременом пријавом 
сматраће се пријава која је предата у року утврђеном 
конкурсом, а потпуном пријавом сматраће се прија-
ва која у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове назначене у конкурсу). 
Фотокопије документа које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. Пријава 
на конкурс обавезно садржи податке о кандидату: име, 
презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, 
контакт телефон, адреса електронске поште ако је кан-
дидат поседује. Пријава са потребном документацијом 
подноси се у затвореној коверти са назнаком „Конкурс 
за директора школе”. Пријаве се достављају на адресу 
Основна школа „Радоје Домановић” у Бошњацу, 16232 
Бошњаце, Бошњаце бб. Благовременом пријавом на 
конкурс сматра се пријава која је непосредно предата 
школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре 
истека тог рока предата пошти у облику препоруче-
не пошиљке. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе на тел. бр. 016/855-006.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”

16000 Лесковац, Млинска 2
тел. 016/248-402

Наставник гитаре
за рад у матичној школи и издвојеном 

одељењу у Медвеђи

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду кандидат треба да испуњава следеће услве: да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 
2/2007, 4/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 
9/2013 и 02/17) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/13 и 2/17), 
односно да је стекао одговарајуће високо образовање; 
одговарајуће образовање за радно место наставника 
гитаре; дипломирани музичар, усмерење гитариста; 
дипломирани музичар – гитариста; академски музичар 
гитариста; мастер музички уметник, професионални 
статус – гитариста; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није правноснажном пресудом осуђивано 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, 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме 
остварује образовно-васпитни рад (образовно-васпит-
ни рад у школи се остварује на српском језику); да има 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има горе наведено образовање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављању у оригиналу или овереном препису / фотоко-
пији следећу документацију: биографију (CV); извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности не старије 
од 6 месеци (уверење из МУП-а); диплому или уверење 
о стеченом одговарајућем образовању; доказ о посе-
довању образовања из психолошких, педагошких и 
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методичких дисциплина стеченом на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психлошких, педагошких и методичних дисциплина и 
6 бодова праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова издат од стране одговарајуће 
високошколске установе, односно уверење или други 
одговарајући документ о положеном испиту педаго-
гије и психологије у току студија или доказ о поло-
женом стручном испиту, односто о положеном испиту 
за лиценцу. Конкурсна комисија коју именује директор 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од истека рока за пријем 
пријава и кандидате који су изабрани у ужи избор 
упућује у року од осам дана на претходну психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. О датуму про-
вере психофизичких способности кандидати ће бити 
благовремено обавештени од стране школе. Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резлтата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима, 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 раз-
говора са кандидатима на основу чега директор доно-
си решење о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од достављања образложене листе канди-
дата. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о 
избору кандидата, а пре закључивања уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Све информације можете добити на 
телефон 016/248-402. Пријаве на конкурс са пријавним 
формуларом и траженом документацијом слати на горе 
наведену адресу, или доставити лично у секретаријат 
Музичке школе.

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”
16000 Лесковац, Васе Пелагића 5

тел. 016/3436-280

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове пред-
виђене чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021: даље Закон). 
Кандидат за директора школе мора да испуњаве сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања за наставника основне школе, за 
педагога и психолога. Наставник и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да поседује дозволу за рад (поло-
жен стручни испит) за наставника, педагога, психо-
лога; 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 2 године од 
дана ступања на дужност); да има најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одоварајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност са 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 

других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик јер се на њему остварује васпит-
но-образовни рад. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из чл. 140 став 3 Закона за наставника 
основне школе, односно лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обу-
ку и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Пријава на конкурс за избор директо-
ра, заједно са потребном документацијом, доставља 
се школи. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, доставља установи. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: диплому о 
стеченом образовању (оригинал или оверену фото-
копију); уверење о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту (дозвола за рад, оригинал 
или оверену фотокопију); дозволу за рад директора, 
односно лиценцу за директора школе (ако је кан-
дидат поседује, оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству, не старије од шест месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик) – оригинал или овере-
ну фотокопију (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику; оригинал или 
оверену фотокопију уверења из суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења да није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3) Закона (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења надлежног привредног 
суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ 
(не старије од 6 месеци); потврду о радном искуству; 
извештај просветног саветника о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (уколико је кандидат претходно обављао 
дужност директора установе); преглед кретања у 
служби са биографским подацима. Напомена: уве-
рење о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима кандидат 
који је изабран доставља пре склапања уговора о 
уређивању међусобних парава и обавеза. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се под-
носе лично или путем поште на горе наведену адре-
су, са назнаком „Конкурс за директора”. За потребне 
информације обратити се секретару школе на теле-
фон: 016/3436-280.

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”
16000 Лесковац, Васе Пелагића 5

тел. 016/3436-280

Наставник математике
на одређено време, до повратка запосленог  

са боловања, са 88,89% радног времена

Наставник биологије
на одређено време, до повратка запосленог  

са боловања, са 50% радног времена

УСЛОВИ: да поседује одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 139, 140, а у вези са чланом 155 став 
1 и 2 тачка 1) Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), 
стечено на студијима другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), у складу са Законом о високом 
образовању, односно образовање стечено на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, а изузетно да је стекао 
одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и спе-

цијалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање, а у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 1/2012, 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 има држављанство Републике Србије; да 
има психичку, 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; да има 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова и сматра се да наставник 
који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има образовање из члана 142 став 
1 Закона. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на сајту Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС. Уз одштампан пријав-
ни формулар кандидати достављају и радну биогра-
фију; диплому о стеченом образовању или уверење о 
дипломирању, у оригиналу или овереној фотокопији 
са исправом којом се доказује да је кандидат стекао 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина, односно доказ о положеним испити-
ма из педагогије и психологије или доказ да је кан-
дидат положио стручни испит – испит за лиценцу, у 
оригиналу или овереној фотокопији; извод из матичне 
књиге рођених са холограмом, у оригиналу или ове-
реној фотокопији; уверење о држављанству, у ориги-
налу или овереној фотокопији; оригинал или оверену 
фотокопију доказа о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања (не старије од 6 месе-
ци); доказ о познавању српског језика (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима доставља се пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом (лекарско уверење). Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати се 
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих 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 8 дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима и обавља разговор са кандидатима са 
листе. Разговор са кандидатима ће се обавити у прос-
торијама школе, о чему ће кандидати бити накнадно 
обавештени. Конкурсна комисија сачињава образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају услове и 
доставља је директору 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 дана достављања образложене листе. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве посла-
ти на горе наведену адресу или непосредно предати, 
радним данима од 8 до 12 часова. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
путем телефона: 016/3436-280.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

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

Оглас објављен 23.11.2022. године, у публикацији 
„Послови” поништава се у целости.
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ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ”
16203 Вучје, 29. новембра 10

тел. 016/3427-124

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидати имају завршено основно обра-
зовање; да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривични дело за 
које је изречена безусловна казна 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да понесе: попуњен пријавни формулар који 
се налази за званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
Републике Србије; оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању (сведочанство 
о завршеном основном образвоању); доказ о неосуђи-
ваности по основама из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона (не 
старији од шест месеци); доказ о знању српског јези-
ка (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику); радну биографију. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење надлежне здравстве-
не установе не старије од шест месеци) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Сви наведени докази 
се достављају у оригиналу или овереној фотокопији. 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
на конкурс заједно са потребном документацијом се 
могу поднети непосредно или преко поште на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Додатне 
информације о конкурсу кандидат може добити на тел. 
016/3427-124 од секретара школе.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
16251 Печењевце, Воје Митровића 4

тел. 016/3491-115

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: да кандидат има средње образовање, трећи 
или четврти степен стручне спреме и то: машински 
техничар у пољопривреди; техничар пољопривредне 
технике; монтер централног грејања металске струке; 
водоинсталатерске струке; 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 месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвуће, за 
кривична дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс достављају се докази о 
испуњености услова: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
неосуђиваности, односно изовд из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе; оригинал или оверену 
фотокопију потврде Повереника за заштиту равноправ-
ности да код кандидата није утврђено дискриминатор-
ско понашање; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству. Оверене фотокопије не смеју 
бити старије од 6 (шест) месеци. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима доставља се пре закључена уговора 
о раду. Након заснивања радног односа, кандидат ће 
бити дужан да положи стручни испит за рад са судо-
вима под притиском (за послове руковања постројења 
у котларници). Ради лакше комуникације, потребно је 
да кандидат достави мејл адресу и контакт телефон. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, а потребну 
докуменатцију, заједно са одштампаним пријавним 

форомуларом достављају школи у року од осам дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве се могу предати непосредно у 
школи или преко поште на горе наведену адресу. Сва 
додатна обавештења могу се добити путем телефона 
број 016/3491-115 од 8 до 14 сати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Наставник информатике и рачунарства
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл. 24 ст. 1 
Закона о раду, и услова прдвиђених чл. 139 ст. 1 тачке 
1)-5), чл. 140 ст. 1 и 2, и чл. 142 ст. 1-4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1. 
поседовање одговарајућег образовања предиђеног 
одредбама члана 139 чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, односно стечено високо обра-
зовање: 1.1. на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја- 
листичке струковне студије), и то: а) на студијама дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; б) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, 1.2. на основ-
ним студијама, у трајању од најмање 4 године по про-
пису који је уређивао високо образовањедо 10.09.2005. 
године; обавезно образовање лица из члана 140 овог 
закона је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Наставник је обавезан 
да ово образовање стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Кандидат који је у току 
студија положио испит из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
има образовање из ове тачке; 2. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способност за рад са децом и 
ученицима; 3. неосуђиваност правоснажном прсудом 
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 
родоскрнављење, за кривично дело примања мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. поседовање држав- 
љанства Републике Србије. 5. познавање српског јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из тачака 1)-5) доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тачке 1), 3) и 5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да доставе следеће доказе о 
испуњавању услова: 1) попуњен пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); 2) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, а за лица којима још није издата лиценца овере-
ну фотокопију уверења о стеченом одговарајућем 
образовању (овера фотокопије не старија од 6 месеци 
од датума објаве конкурса); 3) оверену фотокопију 
дипломе о завршеним студијама првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета (само учесник конкурса који 
има завршене студије другог степенаиз области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (овера 
фотокопије не старија од 6 месеци од датума објаве 
конкурса); 4) оригинал уверења о држављанству (ове-
ра фотокопије не старија од 6 месеци од датума објаве 
конкурса); 5) оригинал / оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; 6) оригинал доказа надлежне 
полицијске управе да кандидат није осуђиван правос-

нажном прсудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примања ита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање (оригинал не старији од 30 дана од дату-
ма објаве конкурса); 7) оригинал потврде Повереника 
за заштиту родне равноправности да није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
нал не старији од 30дана од датума објаве конкурса). 
Захтев за издавање потврде учесник конкурса подноси 
Поверенику за заштиту родне равноправности у 
слободној форми на мејл poverenik@ravnopravnost.gov.
rs или поштом на адресу Повереник за заштиту родне 
равноправности, Булевар краља Александра 84, Бео-
град, са назнаком да је потврда потребна ради учешћа 
на конкурсу за пријем у радни однос, са навођењем 
имена и презимена, ЈМБГ и адресе учесника конкурса 
на коју се доставља потврда. Захтев који се доставља 
Поверенику мора бити својеручно потписан; 8) оверену 
фотокопију доказа надлежне високошколске установе 
о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (само учесник конкурса који је 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стекао на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања); 9) оверену фотоко-
пију доказа надлежне високошколске установе о поло-
женим испитима из педагогије и психологије, односно 
оверену фотокопију доказа о положеном стручном 
испиту, односно исоиту за лиценцу (само учесник кон-
курса који је у току студија положио испит из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу); 10) оверену фотокопију 
доказа надлежне високошколске установе о положе-
ном испиту из српског језика (само учесник конкурса 
који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику, у ком случају је кандидат дужан да приложи 
доказ да је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе диплома / 
уверење издато на српском језику која се приложи као 
доказ да је стекао образовање на српском језику сма-
тра се доказом о познавању српског језика). Лица која 
су образовање стекла у некој од република СФРЈ до 
27.04.1992. године, у Црној Гори до 16.06.2006. године, 
или у Републици Српској, а врста образовања не одго-
вара врсти образовања која је прописана чл. 140 Зако-
на или су образовање стекли у систему војног школ-
ства или у иностранству, као доказ о испуњености 
услова у погледу стеченог образовања достављају 
фотокопијурешења министарства – овера фотокопије 
не старија од 6 месеци од датума објаве конкурса. Уко-
лико учесни конкурса достави доказе из тачке 8) и 9) 
пријава се сматра потпуном, али кандидат који буде 
засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да 
наведено образовање стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Услови за зсани-
вање радног односа морају бити испуњени и после 
заснивања радног односа. Конкурс за пријем у радни 
однос спроводи конкурсна комисија коју образује 
директор школе. Кандидати чије су пријаве благовре-
мене и потпуне и уз које су приложени потребни дока-
зи и коли испуњавају услове за оглашено радно место, 
конкурсна комисија упућују на психолошку процену за 
рад са децом и ученицима коју врши врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака, очему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакт телефоне које су навели у 
пријавама. Разговор са кандидатима ће обавити кон-
курсна комисија у просторијама школе, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавештени на 
контакт телефоне које су навели у пријавама. Након 
обављеног разговора са кандидатима Конкурсна коми-
сија сачињава образложену листу свих кандидата и 
исту доставља директору школе ради доношења 
решења о избору кандидата на конкурсу. Неисправне, 
непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у 
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. У пријави 
обавезно навести контакт телефон. Пријаву на конурс 
послати на адресу школе са назнаком „За конкурс” или 
непосредно, предајом у канцеларији секретара школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе.
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Кувар
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл. 24 ст. 1 
Закона о раду, и услова прдвиђених чл. 139 ст. 1 тачке 
1)-5), Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и усова предвиђених чл. 37 ст. 3 и чл. 60 Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова ОШ 
„Станимир Вељковић Зеле” дел. бр. 2668 од 08.09.2022. 
године, може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: 1. поседовање одговарајућег образо-
вања – средње образовање; 2. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способност за рад са децом и 
ученицима; 3. неосуђиваност правоснажном прсудом 
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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примања ита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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. поседовање 
држављанства Републике Србије. 5. познавање српског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
Услови из тачака 1)-5) доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тачке 1), 3) и 5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да доставе следеће доказе о испуња-
вању услова: 1) попуњен пријавни формулар са интер-
нет сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs); 2) оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (ове-
ра фотокопије не старија од 6 месеци од датума обја-
ве конкурса); 3) оригинал уверења о држављанству 
(овера фотокопије не старија од 6 месеци од датума 
објаве конкурса); 4) оригинал / оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; 5) оригинал доказа 
надлежне полицијске управе да кандидат није осуђи-
ван правоснажном прсудом 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 родоскрнављење, 
за кривично дело примања ита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање (оригинал не старији од 30дана од 
датума објаве конкурса); 6) оригинал потврде Повере-
ника за заштиту родне равноправности да није у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал не старији од 30дана од датума објаве кон-
курса). Захтев за издавање потврде учесник конкурса 
подноси Поверенику за заштиту родне равноправности 
у слободној форми на mejl poverenik@ravnopravnost.
gov.rs или поштом на адресу Повереник за заштиту 
родне равноправности, Булевар краља Александра 
бр. 84, Београд, са назнаком да је потврда потребна 
ради учешћа на конкурсу за пријем у радни однос, са 
навођењем имена и презимена, ЈМБГ и адресе учесни-
ка конкурса на коју се доставља потврда. Захтев који 
се доставља Поверенику мора бити својеручно потпи-
сан; 7) оверену фотокопију доказа надлежне високош-
колске установе о положеном испиту из српског језика 
(само учесник конкурса који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику, у ком случају је кан-
дидат дужан да приложи доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе диплома / уверење издато на српском 
језику која се приложи као доказ да је стекао образо-
вање на српском језику сматра се доказом о познавању 
српског језика). Услови за заснивање радног односа 
морају бити испуњени и после заснивања радног одно-
са. Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкур-
сна комисија коју образује директор школе. Кандидати 
чије су пријаве благовремене и потпуне и уз које су 
приложени потребни докази и коли испуњавају услове 
за оглашено радно место, Конкурсна комисија упућују 
на психолошку процену за рад са децом и ученицима 
коју врши врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака, очему 
ће учесници конкурса бити обавештени на контакт 
телефоне које су навели у пријавама. Разговор са кан-
дидатима ће обавити Конкурсна комисија у просторија-
ма школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на контакт телефоне које су навели 
у пријавама. Након обављеног разговора са кандида-
тима Конкурсна комисија сачињава образложену листу 
свих кандидата и исту доставља директору школе ради 

доношења решења о избору кандидата на конкурсу. 
Неисправне, непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
У пријави обавезно навести контакт телефон. Пријаву 
на конурс послати на адресу школе са назнаком „За 
конкурс” или непосредно, предајом у канцеларији 
секретара школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе.

Чистач / чистачица
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл. 24 ст. 1 
Закона о раду, и услова прдвиђених чл. 139 ст. 1 тачке 
1)-5), Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и усова предвиђених чл. 37. ст. 3 и чл. 60. Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова ОШ 
„Станимир Вељковић Зеле” дел. бр. 2668 од 08.09.2022. 
године, може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: 1. поседовање одговарајућег образо-
вања – основно образовање; 2. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способност за рад са децом и 
ученицима; 3. неосуђиваност правоснажном прсудом 
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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примања ита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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. поседовање 
држављанства Републике Србије. 5. познавање српског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из тачака 1)-5) доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тачке 1), 3) и 5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да доставе следеће доказе о испуња-
вању услова: 1) попуњен пријавни формулар са интер-
нет сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs); 2) оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (ове-
ра фотокопије не старија од 6 месеци од датума обја-
ве конкурса); 3) оригинал уверења о држављанству 
(овера фотокопије не старија од 6 месеци од датума 
објаве конкурса); 4) оригинал / оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; 5) оригинал доказа 
надлежне полицијске управе да кандидат није осуђи-
ван правоснажном прсудом 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 родоскрнављење, 
за кривично дело примања ита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање (оригинал не старији од 30 дана од 
датума објаве конкурса); 6) оригинал потврде Повере-
ника за заштиту родне равноправности да није у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал не старији од 30дана од датума објаве кон-
курса). Захтев за издавање потврде учесник конкурса 
подноси Поверенику за заштиту родне равноправности 
у слободној форми на мејл poverenik@ravnopravnost.
gov.rs или поштом на адресу Повереник за заштиту 
родне равноправности, Булевар краља Александра 
бр. 84, Београд, са назнаком да је потврда потребна 
ради учешћа на конкурсу за пријем у радни однос, са 
навођењем имена и презимена, ЈМБГ и адресе учесни-
ка конкурса на коју се доставља потврда. Захтев који 
се доставља Поверенику мора бити својеручно потпи-
сан; 7) оверену фотокопију доказа надлежне високош-
колске установе о положеном испиту из српског језика 
(само учесник конкурса који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику, у ком случају је кан-
дидат дужан да приложи доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе диплома / уверење издато на српском 
језику која се приложи као доказ да је стекао образо-
вање на српском језику сматра се доказом о познавању 
српског језика). Услови за зсанивање радног односа 
морају бити испуњени и после заснивања радног одно-
са. Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкур-
сна комисија коју образује директор школе. Кандидати 
чије су пријаве благовремене и потпуне и уз које су 
приложени потребни докази и коли испуњавају услове 
за оглашено радно место, Конкурсна комисија упућују 
на психолошку процену за рад са децом и ученицима 

коју врши врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака, очему 
ће учесници конкурса бити обавештени на контакт 
телефоне које су навели у пријавама. Разговор са кан-
дидатима ће обавити Конкурсна комисија у просторија-
ма школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на контакт телефоне које су навели 
у пријавама. Након обављеног разговора са кандида-
тима Конкурсна комисија сачињава образложену листу 
свих кандидата и исту доставља директору школе ради 
доношења решења о избору кандидата на конкурсу. 
Неисправне, непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
У пријави обавезно навести контакт телефон. Пријаву 
на конкурс послати на адресу школе са назнаком „За 
конкурс” или непосредно, предајом у канцеларији 
секретара школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе.

ШООО „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
16000 Лесковац, Влајкова 24

тел. 016/215-771

Наставник предметне наставе – 
дигиталне писмености

са 65,50% радног времена, за рад  
у матичној школи у Лесковцу и издвојеним 

одељењима у Лебану, Грделици и Власотинцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Поред општих услова за заснивање радног 
односа из члана 24 Закона о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 
113/17), кандидат треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене одредбама чана 139, 140, 142 и 144 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – I и II закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником у погле-
ду простора, опреме, наставних средстава и степена 
и врсте образовањ наставника и андрагошких асис-
тената за остваривање наставног плана и програма 
основног образовања одраслих („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, број 13 од 29.07.2013. године), 
и то: лице које испуњава услове за извођење наставе 
из предмета информатика и рачунарство, у складу са 
правилником којим је прописан степен и врста обра-
зовања наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
10 /16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/20 и 3/21); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнуће, за кривична дела 
примања мита или давања мита; за кривична дела 
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; да 
има држављанство РС; да зна српски језик, односно 
да је стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику или да је положило испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове; да има савладан програм обуке за оспособља-
вање директора, наставника, стручног сарадника и 
андрагошког асистента за рад са одраслима „Инте-
грални програм обуке за остваривање програма функ-
ционалног основног образовања одраслих” – Модул 1 
Основе андрагошке вештине и Модул 2 Обука настав-
ника за остваривање наставног плана и програма за 
ФООО – дигитална писменост (изабрани кандидат који 
нема савладан програм обуке биће дужана да савла-
да програм у законском року). Потребна документа 
коју кандидат треба приложити уз пријаву: Попуње-
ни пријавни формулар са интернет сајта Министарства 
просвете; пријава која треба да садржи биографију 
кандидата (између осталог и податке: презиме и име, 
име оца, име мајке, девојачко презиме мајке, ЈМБГ, 
адресу становања, место рођења, девојачко презиме и 
контакт телефон); диплома о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал или оверена фотокопија. Лица 
која су стекла академско звање мастер, односно дипо-
мирани мастер треба да доставе доказе о стеченом 
одговарајућем образовању и то: диплома о стеченом 
образовању мастер, односно дипломирани мастер са 
додатком дипломи о положеним испитима, оригинал 
или оверена фотокопија и диплома о стеченом образо-
вању основне академске студије са додатком дипломи 
о положеним испитима, оригинал или оверена фото-
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копија; уверење надлежног МУП-а којим кандидат 
доказује да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања и да 
није утврђено дискриминаторно понашање, оригинал 
или оверена фотокопија, на старије од дана објављи-
вања конкурса; уверење о држављанству РС, не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; 
доказ да је стекао образовање на српском језику или 
је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (диплома издата на 
српском језику која се прилаже као доказ сматра се 
доказом о знању српског језика. Кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику знање српског 
језика доказују потврдом одговарајуће високошкол-
ске установе да су положили испит из српског језика, 
оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне 
књиге рођених на трајно важећем обрасцу, оригинал 
или оверена фотокопија; доказ о савладаном програ-
му обуке за оспособљавање директора, наставника, 
стручног сарадника и андрагошког асистента за рад 
са одраслима „Интегрални програм обуке за оствари-
вање програма функционалног основног образовања 
одраслих” – Модул 1. Основне андрагошке вештине и 
Модул 2. Обука наставника за остваривање наставног 
плана и програма за ФООО – математика – оригинал 
или оверена фотокопија (пријава која не садржи наве-
дени документ неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат биће у обавези да у законском року 
савлада програм обуке); доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности (лекарско уверење) за рад 
са децом и ученицима се доставља пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови”; неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање 
(благовременом пријавом сматраће се пријава која 
је предата у роју утврђеном конкурсом, а потпуном 
пријавом сматраће се пријава која у прилогу садр-
жи документа којима кандидат доказује да испуњава 
услове назначене у конкурсу); фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа неће 
се узети у разматрање; сви изрази, појмови именице 
и глаголи који су употребљени у мушком граматичком 
роду, односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва конкурса доставити лично школи радним даном од 
09.00 до 12.00 часова или препорученом пошиљком на 
адресу: Школа за основно образовање одраслих „Дос-
итеј Обрадовић”, Влајкова 24, 16000 Лесковац, са наз-
наком за „Конкурс за дигиталну писменост”. Пријаве 
са достављеном документацијом се не враћају и задр-
жава се у архиви школе. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, биће 
упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
О времену и месту психолошке процене кандидати ће 
бити обавештени телефоном који су навели у пријави. 
Конкурсна комисија школе обавља разговор са канди-
датима са листе кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Разговор обавиће се у просто-
ријама школе, а о времену обављања разговора кан-
диати ће бити обавештени телефоном који су навели у 
пријави. Пријављени кандидати писмено ће бити оба-
вештени о избору кандидата, у складу са законом. Све 
информације о конкурсу могу се добити лично у школи 
или на телефон: 016/215-771.

ОШ „КОСТА СТАМЕНКОВИЋ”
16000 Лесковац, Норвежанска 36

тел. 016/3100-100

Наставник предметне наставе  
немачког језика

на одређено време ради замене  
одсутног запосленог преко 60 дана,  

до повратка запосленог са боловања,  
са 33,33% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Кандидат мора да испуњава следеће усло-
ве: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони 10/2019, 
6/20 и 129/2021). Кандидат мора да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/20, и 129/2021); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да 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 малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство РС; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад. Уз пријаву на конкурс се достављају 
следећи докази о испуњености услова конкурса: ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе, или уверење 
о дипломирању ако није издата диплома; оригинал 
уверења о неосуђиваности из МУП-а надлежне ПУ (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављанству ориги-
нал или оверена копија (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал са холограмом 
или оверена копија); доказ да знају српски језик на 
којем се остварује образовно васпитни рад (само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику); радна биографија CV. 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. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним и попуњеним пријавним фор-
муларом доставља школи лично или путем поште на 
адресу наведеној у наслову ОШ „Коста Стаменковић”, 
Норвежанска бр. 36, 16000 Лесковац, са назнаком: „За 
конкурс – наставника немачког језика”, у року од 8 
дана од дана објављивања. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија. Пре доношења одлуке о избору, канди-
дати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање приме-
ном стандардизованих поступака. О датуму и време-
ну психолошке процене, кандидати биће обавештени 
на бројеве телефона које наводе у својим пријавама. 
Уколико је већ извршена психолошка процена спо-
собности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за 
пријаву на овај конкурс), кандидат че у пријави назна-
чити када и где је извршена. Решење о избору канди-
дата по објављеном конкурсу у листу „Послови”донеће 
се у складу са законом. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Школа нема 
обавезу враћања конкурсне документације. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе од 10-13 ч. на тел. 016/3100-100.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
16201 Манојловце, Маршала Тита 98

тел. 016/785-234

Наставник српског језика
на одређено време преко 60 дана, а најдуже 

до повратка одсутне раднице са породиљског 
боловања, односно одсуство ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Кандидати морају да испуњавају опште 
услове: Утврђене чл. 139 и 140 ЗОСОВ („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 др. закон 10/19, 6/20, 
129/21). Посебни услови: За радно место наставник 
предметне наставе услови прописани Правилником 
о организацији и систематизацији послова и задата-
ка; врста и степен стручне спреме за одређено рад-
но место наставник предметне наставе – српски језик, 
за које је расписан конкурс прописани су Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставнка и струч-
них сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20 16/20, 
19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22 и 2/22, 5/22, 6/22, 
10/22, 15/22. Пријавни формулар за учешће на кон-
курсу кандидат преузима са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, попуњава га и заједно 
са доказима о испуњавању услова конкурса подноси 
на адресу ОШ „Радоје Домановић”, Маршала Тита 98, 
16201 Манојловце са назнаком „За конкурс” у року од 
8 дана од дана објављивања овог конкурса: оверену 
фотокопију дипломе о стручној спреми; оверену фото-
копију (оригинал извода из матичне књиге рођених (са 
холограмом); оверену фотокопију оригинал уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); уверење да 
лице није осуђивано за дела прописане чланом 139 
став 1) тачка 3) ЗОСОВ (издаје надлежни МУП РС); 
доказ о познавању српског језика подноси кандидат 
који образовање није стекао на српском језику; лекар-
ско уверење (не старије од 6 месеци) подноси канди-
дат пре закључења уговора о раду. Оверена фотоко-
пија јесте фотокопија оригиналног документа која се 

оверава код јавног бележника. Неоверене фотокопије 
докумената сматраће се непотпуном документацијом 
и по истој неће поступати. Благовременом пријавом 
сматраће се она пријава која је предата у року утврђе-
ном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се прија-
ва која у прилогу садржи документа којим кандидат 
доказује да испуњава услове означене у конкурсу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће размат-
рати. Кандидати ће бити писмено обавештени о одлу-
ци конкурсне комисије у законом предвиђеном року. 
Ближа обавештења у вези са расписаним конкурсом 
се могу лично добити у секретаријату школе или на 
телефон 016/785-234, сваког радног дана од 8 до 12 
часова.

ЛОЗНИЦА

СРЕДЊА ШКОЛА
15314 Крупањ, Вука Караџића 16

тел. 015/7581-143

Наставник електротехничке групе 
предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
– др. закон, 10/19 и 6/20): 1) да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Електротехника 
за наставника предмета: програмирање, софтверски 
алати, рачунарске мреже и оперативни системи; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик као језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

Наставник практичне наставе  
машинске групе предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20): 1) да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Машинство 
и обрада метала за наставника практичне наставе за 
образовне профиле: аутомеханичар и заваривач; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик као језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

Техничар одржавања информационих 
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
– др. закон, 10/19 и 6/20): 1) да има одговарајуће 
средње образовање – гимназија, електротехничка 
или саобраћајна струка у складу са Правилником о 
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организацији и систематизацији послова у школи; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик као језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријаву на конкурс са кратком 
биографијом кандидати треба да приложе: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (нови образац); ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (нови образац); оригинал или оверену 
фотокопију доказа о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци), доказ о знању српског језика (само за канди-
дате који нису стекли образовање на српском језику). 
Лекарско уверење као доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду. Пријаве слати на адресу: Средња школа, Вука 
Караџића 16, 15314 Крупањ, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови” са назнаком 
„За конкурс за пријем у радни однос (навести за које 
радно место)”. Конкурс за пријем у радни однос спро-
води конкурсна комисија коју ће директор именова-
ти посебним решењем. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. За све инфор-
мације обратити се секретару школе на број телефона 
015/7581-143.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

15314 Крупањ, Мачков камен 5
e-meil: nasaradostkrupanj@gmail.com
www.predskolskaustanovakrupanj.com 

Помоћни кувар – сервирка
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане Законом, поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, кандидат мора да има а) основно/средње 
образовање б) најмање годину дана радног искуства 
на пословима помоћни кувар – сервирка; в) положен 
испит о Основним знањима о хигијени намирница и 
личној хигијени; г) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност (подноси само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду); д) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; ђ) да има држављанство Републике Србије. 
Уз попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидати прилажу: личну и радну био-
графију са адресом и контакт телефоном, уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из матич-
не књиге рођених; диплому или уверење о стеченом 
образовању (оверена фотокопија); исправе којима 
се доказује једна година радног искуства – потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено искуство у раду; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
уверење да кандидат није правноснажно осуђиван 
(уверење о некажњавању – МУП и уверење о неосуђи-
ваности – суд, не старије од два месеца); копију личне 

карте (ако је чипована доставити очитану), лекарско 
уверење о општој здравственој способности за рад, 
доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
на конкурс са потребним доказима о испуњавању усло-
ва слати или лично доставити на адресу: Предшколска 
установа „Наша радост”, Мачков камен број 5, 15314 
Крупањ, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса са назнаком „За конкурс за пријем у радни однос 
– за радно место помоћни кувар – сервирка”. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор. Пријавом на конкурс кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе спровођења законом предвиђеног поступка – 
конкурса за пријем у радни однос. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкретном поступку, у складу са Законом 
о заштити података о личности („Службени гласник 
РС”, број 87/18). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Сви кандидати који су 
конкурисали, а који испуњавају услове за пријем, биће 
позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за доношење одлуке о избору, 
о чему се сачињава записник. Кандидати ће о дату-
му и времену разговора бити обавештени на контакте 
(бројеве телефона), које наведу у својим пријавама. 
Приликом разговора, кандидати ће бити упознати са 
детаљним описом послова, у складу са важећим актом 
о систематизацији. Одлуку о избору кандидата доноси 
директор, на основу образложене листе коју сачињава 
Комисија. Кандидати ће бити обавештени о избору у 
року од 8 дана од дана доношења одлуке. Са изабра-
ним кандидатом биће закључен уговор о раду у скла-
ду са Законом. Установа нема обавезу да кандидатима 
врати приложену документацију. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
огласа у јавном гласилу Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Ближе информације се могу доби-
ти на тел. 015/581-260, радним данима (понедељак-пе-
так) од 07.00 до 15.00 часова.

Секретар установе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не Законом, поред општих услова за заснивање радног 
односа, кандидат мора да има а) високо образовање 
из области правних наука на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, б) најмање годину дана 
радног искуства у струци; в) лиценца за секретара, 
положен правосудни испит или испит за запослене у 
органима државне управе; г) има психичку, физич-
ку и здравствену способност (подноси само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду); д) 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; ђ) да има држављанство Републике Србије. 
Уз попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидати прилажу: личну и радну био-
графију са адресом и контакт телефоном, уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из матич-
не књиге рођених; диплому или уверење о стеченом 
образовању (оверена фотокопија); исправе којима 
се доказује једна година радног искуства – потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено искуство у раду; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
(лице које нема положен стручни испит има обавезу 
полагања у одређеном року по заснивању радног одно-
са); уверење да кандидат није правоснажно осуђиван 
(уверење о некажњавању – МУП и уверење о неосуђи-
ваности – суд – не старије од два месеца); копију лич-
не карте (ако је чипована доставити очитану), лекар-
ско уверење о општој здравственој способности за рад, 
доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
на конкурс са потребним доказима о испуњавању 
услова слати или лично доставити на адресу: Предш-
колска установа „Наша радост”, Мачков камен број 5, 
15314 Крупањ, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса са назнаком „За конкурс за пријем у радни 
однос – за радно место секретар установе”. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија 

коју именује директор. Пријавом на конкурс кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе спровођења законом предвиђеног поступка – 
конкурса за пријем у радни однос. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкретном поступку, у складу са Законом 
о заштити података о личности („Службени гласник 
РС”, број 87/18). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Сви кандидати који су 
конкурисали, а који испуњавају услове за пријем, биће 
позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за доношење одлуке о избору, 
о чему се сачињава записник. Кандидати ће о дату-
му и времену разговора бити обавештени на контакте 
(бројеве телефона), које наведу у својим пријавама. 
Приликом разговора, кандидати ће бити упознати са 
детаљним описом послова, у складу са важећим актом 
о систематизацији. Одлуку о избору кандидата доноси 
директор, на основу образложене листе коју сачињава 
Комисија. Кандидати ће бити обавештени о избору у 
року од 8 дана од дана доношења одлуке. Са изабра-
ним кандидатом биће закључен уговор о раду у скла-
ду са Законом. Установа нема обавезу да кандидатима 
врати приложену документацију. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
огласа у јавном гласилу Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Ближе информације се могу доби-
ти на тел. 015/581-260, радним данима (понедељак–
петак) од 07.00 до 15.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА „14. ОКТОБАР”
15311 Драгинац
тел. 015/854-042

e-mail: os.14.oktobar@gmail.com

Наставник предметне наставе  
– биологија

за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњава услове пропи-
сане 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 обра-
зовање у складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања(„Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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, 
13/18 и 11/2019/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 
и 4/2021). 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 зако-
ном и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. У складу са чланом 142 став 1 и 2 
Закона, обавезно образовање лица из члана 140 овог 
закона је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са европс-
ким системом преноса бодова. Образовање из става 
1 овог члана, наставник, васпитач и стручни сарад-
ник 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. Послове наставника 
биологије могу обављати лица која су стекла звање у 
складу са чл. 3 тачка 10 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 
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3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021), и то: професор биоло-
гије, дипломирани биолог, дипломирани молекулар-
ни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, 
дипломирани биолог – смер заштита животне средине, 
дипломирани биолог – еколог, дипломирани професор 
биологије и хемије, професор биологије – географије, 
професор биологије – хемије, професор биологије – 
физике, професор биологије – информатике, профе-
сор биологије – математике, дипломирани професор 
биологије – мастер, дипломирани биолог – мастер, 
дипломирани професор биологије – хемије, мастер, 
дипломирани професор биологије – географије, мас-
тер, дипломирани молекуларни биолог – мастер, 
дипломирани биолог заштите животне средине, мас-
тер биолог, мастер професор биологије, мастер про-
фесор биологије и географије, мастер професор био-
логије и хемије, мастер професор предметне наставе. 
Лица која су стекла академско звање мастер, морају 
имати претходно завршене основне академске студије 
биологије. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може наћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
а потребну документацију, заједно са пријавним фор-
муларом и кратком биографијом достављају школи и 
то: уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених (са холограмом или оверена фото-
копија); оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом образовању; оверена копија уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу(-
за кандидате који поседују наведени доказ); лекарско 
уверење да лице има психичку,физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима – доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; 
извод из казнене евиденције МУП-а надлежне поли-
цијске управе да лице 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 насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дело примања 
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или 
оверену фотокопију не старију од 6 месеци); потврду 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика (само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику). Пријаве 
са потребном документацијом доставити поштом или 
лично у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
са назнаком „Конкурс – не отварај”, на адресу школе: 
ОШ „14. октобар” Драгинац, 15311 Драгинац. Фотоко-
пије које нису оверене од стране надлежне установе 
неће се узимати у разматрање као и неблаговремене 
и непотпуне пријаве. Телефон школе 015/854-042 и 
015/854-112.
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Наставник посластичарства
УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова 
наставника посластичарства, може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове прописане чланом 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: да има одговорајуће образовање – пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада трговина, угости-
тељство и туризам туризам („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 4/2022 и 14/2022) послове 
наставника посластичарства може да обавља: виши 
стручни радник технологије посластичарства; виши 
угоститељ; гастролог; менаџер хотелијерства, смер 
посластичарство са пекарством; економиста за тури-
зам и угоститељство; виши стручни радник организа-
тор пословања у угоститељству, одсек кулинарство; 
струковни менаџер гастрономије; струковни економис-
та за туризам и угоститељство; менаџер хотелијерства 
смер гастрологија; дипломирани менаџер – гастроно-
мије; дипломирани економиста – менаџер за хотелијер-
ство, ако су у току студија изучавани наставни садр-
жаји из области предмета; мастер менаџер, претходно 
завршене студије на студијском програму Менаџер у 
гастрономији; мастер економиста, претходно заврше-

не основне академске студије на студијском програму 
Туризам и хотелијерство, ако су у току студија изуча-
вани наставни садржаји из области предмета; специја-
листа струковни економиста за пословну економију и 
менаџмент угоститељства и гастрономије; струковни 
економиста, смерови: туризам и угоститељство и тури-
зам и хотелијерство; мастер професор стручних пред-
мета, претходно завршене основне академске студије 
на студијском програму Туризам и хотелијерство ако су 
на основним академским студијама изучавани наставни 
садржаји из области предмета. Лице мора имати прет-
ходно стечено средње образовање за образовни про-
фил: посластичар, кувар техничар, техничар кулинар, 
кулинарски техничар или посластичар техничар; да 
има психичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривична дела 
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 дискриминатнорно понашање; да 
има држављанство РС; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад. Уз пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документацију којом 
доказују испуњеност прописаних услова, и то: кратку 
биографију (CV); оверен препис / фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (кандидати 
достављају оверену фотокопију дипломе о стеченом 
средњем образовању за одговарајући образовни про-
фил, оверену фотокопију дипломе о стеченом вишем 
или високом образовању, а кандидати који су стекли 
академско звање мастер достављају и оверену фотоко-
пију дипломе са основних академских студија); лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима (доказ подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду); уверење о 
неосуђиваности (не старије од шест месеци) оригинал 
или оверену фотокопију – уверење из МУП-а; потрду 
Повереника за заштиту родне равноправности да није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање (не старије од шест месеци) оригинал или ове-
рена фотокопија; уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију; 
доказ о знању српског језика подносе само кандидати 
који оразовање нису стекли на српском језику. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Пријаве и прило-
жена документација се не враћају. Неблаговремене, 
непотпуне и неразумљиве пријаве неће се узети у раз-
матрање. Фотокопије докумената која нису оверене 
од надлежног органа неће се узимати у обзир. Благо-
временом пријавом на конкурс сматра се пријава која 
је непосредно предата школи пре истека утврђеног у 
конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти 
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дана 
рока пада у недељу или на дан државног празника, 
или у неки други дан кад школа не ради, рок истиче 
истеком првог наредног радног дана. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи биографију и све 
прилоге који се захтевају у конкурсу. Учесник конкурса 
може доказе о испуњености услова за избор да достави 
после истека рока за достављање пријава на конкурс, 
али само ако учини вероватним да те доказе није могао 
благовремено прибави из оправданих разлога. Доказе 
о оправданости разлога за пропуштање рока учесник 
конкурса је обавезан да достави заједно са накнадно 
поднетим доказима за избор. Накнадно достављање 
доказа за избор може се прихватити само ако је школа 
примила пре него што је комисија почела да разматра 
конкурсни материјал.

Наставник агенцијског и хотелијерског 
пословања

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова 
наставника агенцијског и хотелијерског пословања, 
може бити примљен кандидат који испуњава усло-
ве прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и то: да 
има одговорајуће образовање – према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада трговина, угоститељство и тури-

зам („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
4/2022 и 14/2022) послове наставника агенцијског и 
хотелијерског пословања може да обавља: дипломи-
рани економиста; дипломирани туризмолог; дипло-
мирани географ – туризмолог; дипломирани географ 
(туризмолог); дипломирани економиста – менаџер за 
туризам, смер туристички менаџмент; дипломирани 
економиста – менаџер за хотелијерство, смер хоте-
лијерски менаџмент; дипломирани менаџер у туризму; 
дипломирани менаџер у хотелијерству; мастер еконо-
миста, претходно завршене основне академске студије 
у области економије; мастер туризмолог, претходно 
завршене основне академске студије у области еко-
номије или географије; мастер економиста, претход-
но завршене основне академске студије на студијском 
програму Туризам и хотелијерство; мастер економис-
та, претходно завршене основне академске студије у 
области географије, туризма и хотелијерства; мастер 
менаџер, претходно завршене основне академске сту-
дије на студијском програму: менаџер у туризму или 
менаџер у хотелијерству; мастер менаџер, претходно 
завршене основне академске студије на студијском 
програму: Хотелијерство и туризам; мастер професор 
предметне наставе, претходно завршене основне ака-
демске студије у области Економије; мастер профе-
сор предметне наставе, претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму Туризам и 
хотелијерство; мастер професор стручних предме-
та, претходно завршене основне академске студије у 
области Економије; мастер професор стручних предме-
та, претходно завршене основне академске студије на 
студијском програму Туризам и хотелијерство; мастер 
пословни информатичар, претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму Економија, 
пословно управљање и статистика; да има психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривична дела 
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 дискриминатнорно понашање; да 
има држављанство РС; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад. Уз пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документацију којом 
доказују испуњеност прописаних услова, и то: кратку 
биографију (CV); оверен препис / фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (кандидати 
који су стекли академско звање мастер достављају и 
оверену фотокопију дипломе са основних академских 
студија); лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима (доказ 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду); уверење о неосуђиваности (не старије од шест 
месеци) оригинал или оверену фотокопију – уверење 
из МУП-а; потврду Повереника за заштиту родне рав-
ноправности да није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторско понашање (не старије од шест 
месеци) оригинал или оверена фотокопија; уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци) оригинал 
или оверену фотокопију; доказ о знању српског језика 
подносе само кандидати који оразовање нису стекли 
на српском језику. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а конкурсну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Пријаве и приложена документација се не 
враћају. Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве 
пријаве неће се узети у разматрање. Фотокопије доку-
мената која нису оверене од надлежног органа неће се 
узимати у обзир. Благовременом пријавом на конкурс 
сматра се пријава која је непосредно предата школи 
пре истека утврђеног у конкурсу или је пре истека тог 
рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. 
Ако последњи дана рока пада у недељу или на дан 
државног празника, или у неки други дан кад школа не 
ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи био-
графију и све прилоге који се захтевају у конкурсу. 
Учесник конкурса може доказе о испуњености услова 
за избор да достави после истека рока за достављање 
пријава на конкурс, али само ако учини вероватним да 
те доказе није могао благовремено прибави из оправ-
даних разлога. Доказе о оправданости разлога за про-
пуштање рока учесник конкурса је обавезан да достави 
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заједно са накнадно поднетим доказима за избор. Нак-
надно достављање доказа за избор може се прихвати-
ти само ако је школа примила пре него што је комисија 
почела да разматра конкурсни материјал. 

ОСТАЛО: Место рада: у седишту послодавца у Нишу, 
ул. Мајаковског бр. 2. Адреса на коју се подносе прија-
ве: Угоститељско-туристичка школа Ниш у Нишу, 
18000 Ниш, Мајаковског бр. 2, са назнаком „За кон-
курсну комисију” или у просторијама секретара шко-
ле. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
секретар школе, телефон: 018/233-830.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
18000 Ниш, Краљевића Марка 13а

Наставник ликовне културе
са 55% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 и други закони 10/19, 6/20, 129/21) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 
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); има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете. 
Уз пријавни формулар достављају следећа докумен-
та: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству РС оригинал или 
оверену копију не старију од 6 месеци, доказ о неос-
уђиваности правоснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве на оглас слати 
путем поште на адресу школе: ОШ „Доситеј Обрадо-
вић”, „Краљевића Марка” 13а, 18000 Ниш, са назнаком 
на коверти „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у разматрање. За све додатне 
информације контакт телефон: 062/782-268.

ОШ „СМЕХ И СУЗА”
18220 Алексинац, Станка Милосављевића 9

Секретар установе
у посебним условима

УСЛОВИ: Да има одговарајуће образовање и то: висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије); на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Уз пријаву потребно је доставити: 
пријавни формулар (интернет страна МПНТР); диплому 
о стеченом образовању (оригинал или оверену фото-
копију); извод из МКР (оригинал или фотокопија са 
холограмом); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци – оригинал или оверена фотокопија); 
лекарско уверење (не старије од 6 месеци) – доста-
вити пре закључења уговора; уверење о неосуђива-
ности из МУП-а (не старије од 6 месеци – оригинал 
или оверена фотокопија); лична биографија (CV) са 
контакт подацима; положен стручни испит за секрета-
ра, правосудни испит, стручни испит за рад у органима 
државне управе или државни стручни испит (оригинал 
или оверена фотокопија). Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
слати лично или на адресу: ОШ „Смех и суза”, Станка 
Милосављевића 9, 18220 Алексинац, са назнаком: „За 
конкурс”.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
18250 Чокот

Професор физичког васпитања
са 60% радног времена, на одређено време 

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: има одговарајуће образовање; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, 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; има 
држављанство Републике Србије; зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. На радно место 
професора физичког васпитања може конкурисати: 
професор физичког васпитања, професор физичке 
културе, дипломирани педагог физичке културе, про-
фесор физичког васпитања – дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране, професор физичког васпи-
тања – дипломирани организатор спортске рекреације, 
професор физичког васпитања – дипломирани кине-
зитерапеут, дипломирани професор физичког вас-
питања и спорта, мастер професор физичког васпи-
тања и спорта, мастер професор физичког васпитања 
и кинезитерапије, професор физичког васпитања и 
спорта, мастер физичког васпитања и спорта, профе-
сор спорта и физичког васпитања, професор спорта и 
физичке културе, мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет). 
Потребна документација: оверена фотокопија дипло-
ме; држављанство (важност 6 масеци); извод из мати-
чне књиге рођених (важност 6 месеци); уверење да 
кандидат није под истрагом; уверење да кандидат није 
осуђиван; лекарско уверење.

Професор српског језика
са 50% радног времена, на одређено време, 

за рад у издвојеном одељењу школе  
у МЗ „Девети мај”, до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: има одговарајуће образовање; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, 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; има 
држављанство Републике Србије; зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. На радно место 
професора српског језика може конкурисати: профе-
сор српског језика и књижевности, професор српског 
језика и књижевности са општом лингвистиком, про-
фесор српске књижевности и језика, професор срп-
ске књижевности и језика са општом књижевношћу, 
дипломирани филолог српског језика са јужнословен-
ским језицима, дипломирани филолог српске књижев-
ности са јужнословенским књижевностима, професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик, професор српскохрватског јези-
ка и опште лингвистике, професор за српскохрватски 
језик са јужнословенским језицима, професор српскох-
рватског језика са источним и западним словенским 
језицима, професор српскохрватског језика и југосло-
венске књижевности за наставу у школама у којима се 
образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно 
русинском или румунском језику, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску и општу књи-
жевност, професор југословенске књижевности са 
страним језиком, дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност, професор српског језика и књижевности 
у одељењима за националне мањине, професор српс-
ког језика и српске књижевности, дипломирани ком-

паратиста, мастер филолог (студијски програми: Срп-
ски 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), 
мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска књи-
жевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Срп-
ска филологија (српски језик и лингвистика), Српска 
филологија (српски језик и књижевност), Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност, Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности), професор српскохрватског језика и 
књижевности, мастер филолог из области филолош-
ких наука, професор југословенске књижевности и 
српског језика, мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет). 
Потребна документација: оверена фотокопија дипло-
ме; држављанство (важност 6 масеци); извод из мати-
чне књиге рођених (важност 6 месеци); уверење да 
кандидат није под истрагом; уверење да кандидат није 
осуђиван; лекарско уверење.

Професор српског језика
са 50% радног времена на, одређено време, 

за рад у издвојеном одељењу школе у 
Мрамору, до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: има одговарајуће образовање; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, 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; има 
држављанство Републике Србије; зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. На радно место 
професора српског језика може конкурисати: профе-
сор српског језика и књижевности, професор српског 
језика и књижевности са општом лингвистиком, про-
фесор српске књижевности и језика, професор срп-
ске књижевности и језика са општом књижевношћу, 
дипломирани филолог српског језика са јужнословен-
ским језицима, дипломирани филолог српске књижев-
ности са јужнословенским књижевностима, професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик, професор српскохрватског јези-
ка и опште лингвистике, професор за српскохрватски 
језик са јужнословенским језицима, професор српскох-
рватског језика са источним и западним словенским 
језицима, професор српскохрватског језика и југосло-
венске књижевности за наставу у школама у којима се 
образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно 
русинском или румунском језику, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску и општу књи-
жевност, професор југословенске књижевности са 
страним језиком, дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност, професор српског језика и књижевности 
у одељењима за националне мањине, професор српс-
ког језика и српске књижевности, дипломирани ком-
паратиста, мастер филолог (студијски програми: Срп-
ски 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), 
мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска књи-
жевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Срп-
ска филологија (српски језик и лингвистика), Српска 
филологија (српски језик и књижевност), Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност, Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности), професор српскохрватског језика и 
књижевности, мастер филолог из области филолошких 
наука, професор југословенске књижевности и српског 
језика, мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет). Потреб-
на документација: оверена фотокопија дипломе; 
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држављанство (важност 6 масеци); извод из матичне 
књиге рођених (важност 6 месеци); уверење да кан-
дидат није под истрагом; уверење да кандидат није 
осуђиван; лекарско уверење.

Школски педагог
са 30% радног времена, на одређено време 

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: има одговарајуће образовање; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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; има држављан-
ство Републике Србије; зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. На радно место школског 
педагога може конкурисати: професор педагогије, 
дипломирани педагог – општи смер или смер школске 
педагогије, дипломирани школски педагог-психолог, 
дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани 
педагог – мастер. Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе; држављанство (важност 6 масе-
ци); извод из матичне књиге рођених (важност 6 месе-
ци); уверење да кандидат није под истрагом; уверење 
да кандидат није осуђиван; лекарско уверење. ОСТА-
ЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Рок за 
пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узети у разматрање. Контакт телефон: 018/ 
4265-100.

ОМШ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15

Наставник клавира
за рад у издвојеном одељењу у Сокобањи

2 извршиоца

УСЛОВИ: услови прописани за степен и врсту образо-
вања наставника у основној музичкој школи у складу 
са чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника у основној музичкој школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 
9/19, 1/20, 9/20 и 8/20). Остали услови: општи услови 
за рад из Закона о раду; услови из члана 139 и чл. 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања; образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова (чл. 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања). Сви кандидати, уз 
ручно потписану пријаву на конкурс са биографијом, 
достављају: оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању и додатка дипломи (за завршене 
мастер студије), односно уверење о дипломирању уко-
лико диплома још није издата и уверење високошкол-
ске установе о положеним испитима (чл. 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања); извод из 
матичне књиге рођених-прибављен после 27.03.2009. 
године (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија 
не старије од 6 месеци); да лице зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ о томе 
се доставља само уколико образовање није стечено 
на српском језику); уверење Полицијске управе да 
кандидати нису осуђивани за кривична дела наведе-
на у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Изабрани кандидати пре 
закључења уговора о раду достављају: лекарско уве-
рење да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, који се одштампан доставља 
установи заједно са потребном документацијом. Доку-
мента се предају у оригиналу или овереној фотокопији, 
путем поште или лично у просторијама секретаријата 
школе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 (осам) 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-

не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија 
коју ће директор именовати посебним решењем. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на телефон: 018/800-748. Кандидати који буду 
позвани од стране школе су дужни да приступе прове-
ри психофизичких способности коју спроводи одгова-
рајућа филијала Националне службе за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Кандидати су 
дужни да у пријави наведу контакт телефон како би 
били обавештени о поступку провере психофизичких 
способности. Пријаве кандидата који не приступе про-
вери психофизичких способности неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ”
18410 Дољевац, Др Михајла Тимотијевића 3

Спремачица
УСЛОВИ: које кандидат треба да испуни: да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, 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 правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторско понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Остали 
услови: завршена основна школа, без обзира на радно 
искуство. Пријаве подносити на адресу: Предшколска 
установа”ЛАНЕ” Дољевац, др. Михајла Тимотијевића 3, 
18410 Дољевац. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе: Уз пријавни формулар за конкурс, 
који се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати тре-
ба да доставе следећа документа: диплому о заврше-
ној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, потврду о неосуђиваности, оригинал 
или оверене копије које нису старије од 6 месеци. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности доставља се пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава износи 8 дана од дана 
објављивања јавног конкурса.

ОШ „КОЛЕ РАШИЋ”
18000 Ниш, Васе Чарапића 8б

Наставник биологије
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021): да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 Став 1 Закона; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доказ се доставља при закључењу 
уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Врста образовања: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да је стекао високо образовање 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, однос-
но групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 

стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Кандидати су дужни да доставе: пријав-
ни формулар доступан на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(кандидати који су завршили други степен, достављају 
и диплому са основних академских студија); уверење о 
неосуђиваности не старију од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверену фотокопију); кандидат који 
није стекао образовање на српском језику доставља 
доказ о знању српског језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад. Пријаве слати на адресу школе, 
ОШ „Коле Рашић”, ул. Васе Чарапића, бр. 8б, Ниш или 
предати непосредно у сектретаријату школе, у коверти 
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос за радно 
место наставника биологије” у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Педагог
са 50% радног времена (20 сати недељно)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 
6/2020 и 129/2021): да имају одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 став 1 Закона; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се доставља при закључењу уговора 
о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Врста образовања: Кандидат 
треба да испуњава следеће услове: да је стекао високо 
образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске 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 сте-
пена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Кандидати су дужни да 
доставе: пријавни формулар доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању (кандидати који су завршили други 
степен, достављају и диплому са основних академских 
студија); уверење о неосуђиваности не старију од 6 
месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију); кандидат који није стекао образовање на српском 
језику доставља доказ о знању српског језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад. Пријаве слати на 
адресу школе, ОШ „Коле Рашић”, ул. Васе Чарапића, бр. 
8б, Ниш или предати непосредно у сектретаријату шко-
ле, у коверти са назнаком: „Конкурс за пријем у радни 
однос за радно место педагог”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОШ „КАРАЂОРЂЕ”
18204 Горњи Матејевац, Просветина 1

Васпитач
за рад у матичној школи у Горњем Матејевцу

УСЛОВИ: Кандидати треба: да поседују одговарајуће 
образовање у складу са члановима 140-143. 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 Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), 
и то: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске, специјалистичке академске 
или мастер струковне студије); на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
којие су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године; на студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске или специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање васпитача; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са Законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Стручни сарадник – библиотекар
за рад у матичној школи у Горњем Матејевцу, 

за 50% радног времена (20 сати недељно)

УСЛОВИ: Кандидати треба: да поседују одговарајуће 
образовање у складу са члановима 140-143. Закона о 
основама 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 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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 и 11/2019), и то: професор, односно дипло-
мирани филолог за српски језик и књижевност, мас-
тер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил српски језик), мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет/
профил српски језик); мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм Језик, књижевност и кул-
тура); мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет); да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у скла-
ду са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар на званичној страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, не старије од 6 месеци; доказ да канди-
дат 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 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (оригинал или 
оверена фотокопија потврде – уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена копија уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу), за оне који 
ово образовање поседују, они који не поседују, Закон 
сходно члану 142 став 2. дозвољава да је ово образо-
вање наставник 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 из 
казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена 
фотокопија) да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија), не старије од 6 месеци; доказ одго-
варајуће високошколске установе о познавању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. Конкурс 
спроводи конкурсна комосија коју именује директор, 
избор се врши у складу са Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања. У поступку одлучивања 
о избору кандидата, кандитати изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Пријаве доставити лично 
или слати на адресу: Основна школа „Карађорђе” – 
Горњи Матејевац, ул. Просветина бр. 1, 18204 Горњи 
Матејевац, Ниш. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10А

Наставник у звање доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 
Енергетски процеси и заштита

на одређено време

УСЛОВИ: Општи и посебни услови су предвиђени 
Законом о високом образовању, Статутом Универзите-
та у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника и Ближим крите-
ријумима за избор у звања наставника Универзитета у 
Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом 
Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати под-
носе: пријаву са биографијом, попуњени образац о 
испуњености услова за избор у звање наставника (за 
попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену 
фотокопију дипломе о високом образовању, оверену 
фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, 
списак научних и стручних радова и саме радове, као и 
друге документе као доказ да испуњавају услове кон-
курса, на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, 
ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”
Рибариће – Тутин
36309 Рибариће
тел. 020/821-110

1. Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, а подносе следећа докумен-
та: пријаву на конкурс у слободној форми, попуњен 

пријавни формулар (налази се на интернет страни-
ци Министарства просвете), доказ о стручној спреми 
(VII/1 степен стручне спреме – мастер економије), 
краћу биографију са адресом и контакт телефон, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них; уверење да нису кажњавани или осуђивани (за 
дела која су наведена); уврење да се не води кривич-
ни поступак и истрага, уверење из прекршајног суда. 
Доставити документа оригинал или фотокопије (овере-
не фотокопије не старије од 6 месеци).

2. Чистачица
за рад у матичној школи

3. Чистачица
за рад у издвојеном одељењу у Орљу,  

са 58% норме

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, а подносе следећа 
документа: пријаву на конкурс у слободној форми, 
попуњен пријавни формулар (налази се на интернет 
страници Министарства просвете), доказ о стручној 
спреми (I степен стручне спреме – завршена основ-
на школа), краћу биографију са адресом и контакт 
телефон, уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених; уверење да нису кажњавани 
или осуђивани (за дела која су наведена); уврење 
да се не води кривични поступак и истрага, уверење 
из прекршајног суда. Доставити документа оригинал 
или фотокопије (оверене фотокопије не старије од 
6 месеци) 

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају одговарајуће обра-
зовање и да испуњавају одређене услове, у складу са 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да имају држављанство Републике Србије, 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да имају психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са децом и 
ученицима. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови”. Предвиђена је прет-
ходна психолошка процена способности кандидата за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Лекарско уверење кандидати достављају 
приликом закључивања уговора о раду. Пријаве са 
документацијом (оверене фотокопије или оригинали) 
слати у затвореној коверти са назнаком „За конкурс” 
на адресу: ОШ „Меша Селимовић”, 36309 Рибариће. 
Непотпуне и не благовремене пријаве неће се размат-
рати. Ближе информације могу се добити путем теле-
фона 020/821-110.

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”
Рибариће – Тутин
36309 Рибариће
тел. 020/821-110

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане члановима 122, 139, и чланом 140 став 1 и 2, 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21). Кандидати треба да испуња-
вају следеће услове: I да имају одговарајуће високо 
образовање (из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања), за наставнике те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психоло-
га, стечено: 1. на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије специја-
листичке академске студије), и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајуће предмете, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2. на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
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по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. год. 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. 3. 
Изузетно ако се на конкурс не пријави ниједан кан-
дидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, дужност директора основне школе може да 
обавља лице (кандидат) које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 става 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставнике те врсте 
школе, односно лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем, дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања. II 
Да имају психичку, физичку и здраствену способност 
за рад децом и ученицима, да имају дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника (лицен-
цу), обуку и положен испит за директора школе и нај-
мање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; III да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца 
затвора, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторско понашање; IV да имају држављанство 
Републике Србије; V да знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (образов-
но-васпитни рад се реализује на босанском језику). 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
пријавни формулар (образац на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја), пријаву на конкурс за директора школе 
у слободној форми; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговајајућем високом образовању (овере-
ну копија не старију од 6 месеци); оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту (оверену 
копија не старију од 6 месеци); доказ о савладаној 
обуци и положеном испиту за директора установе 
– лиценца за директора (уколико кандидат наведе-
но поседује), потврду о радном стажу у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, биографију са кратким 
прегледом кретања у служби (са e-mail адресом и кон-
такт телефоном), уверење о држављанству, извод из 
МК рођених (оверене копије или оригинал, не старије 
од 6 месеци), одговарајуће лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здраственој способности за рад са 
децом и ученицима коју издаје надлежна здраствена 
установа (издато након објављивања конкурса); уве-
рење из основног и вишег суда да нису под истрагом, 
нити да је против кандидата подигнута оптужница, 
уверење из полицијске управе (одсек за КЕ) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом из члана 139 ста-
ва 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (издата по објављивању конкурса); уве-
рење из прекршајног суда; доказ о познавању српског 
језика, потврда или сертификат о познавању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад (обра-
зовни рад се одвија на босанском језику); оквирни 
план рада за време мандата; доказ о резултату струч-
но педагошког надзора у раду кандидата – извештај 
просветног саветника (уколико је кандидат имао поје-
диначни стручно педагошки надзор), резултат струч-
но-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања школе (овај доказ достављају само кан-
дидати који су раније вршили дужност директора 
установе – уколико је било надзора за време њиховог 
мандата). Уверење о положеном испиту за директо-
ра установе (изабрани кандидат за директора школе 
који нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року до две године од дана ступања на 
дужност). Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир и разматрање. 
Сва потребна обавештења могу се добити од секрета-
ра школе на тел. 020/821-110. Пријаве са потребном 
документацијом слати у затвореној коверти на адре-
су: ОШ „Меша Селимовић”, 36309 Рибариће, са назна-
ком „Конкурс за директора”.

ОШ „Др ИБРАХИМ БАКИЋ”
Лескова – Тутин
36323 Лескова

тел. 069/655-053

Наставник српског језика  
као нематерњег

са 80% радног времена

Наставник српског језика  
као нематерњег

са 90% радног времена

Наставник музичке културе
са 80% радног времена

Хигијеничар
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који 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 – аутентично тумачење) испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и веспитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони 10/19, 27/18 
– др. закон, 6/2020, 129/2021) и Правилника о врсти 
и степену образовања за наставнике и стручне сарад-
нике у основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021): 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, односно 
извод из матичне књиге рођених); оверен препис / 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања. У поступку одлучивања о избору кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психичку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Лекарско уверење доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Уверења не смеју бити старија од 6 месе-
ци. Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Др Ибрахим 
Бакић”, 36323 Лескова. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе, бр. телефона 
069/655-053.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 020/811-180

Наставник информатике и рачунарства
са 55%, радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Бујковиће

Наставник технике и технологије

Помоћни радник
за рад у ИО Добриња, за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба 
да испуњава и услове у складу са чл. 140, 142 и 144 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(даље: Закон) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи и то: да има одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-

зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
босански језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном; оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ о 
неосуђиваности; доказ о познавању босанског језика. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете. Потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају школи. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
са потребном документацијом слати на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве се могу предати и лично у 
секретаријату школе, од 8 до 14 часова, сваког радног 
дана. Контакт телефон 020/811-180.

ОСНОВНА ШКОЛА 25. МАЈ”
Делимеђе – Тутин
36307 Делимеђе
тел. 020/452-991

Наставник српског  
као нематерњег језика

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставни-
ка: српског као нематерњег може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања; пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; неосуђиваност за кривична дело за које 
је изречена безусловна казна 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије; 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: попуњени пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете; доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, однос-
но извод из матичне књиге рођених не старије од 6 
месеци); оверен препис / фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; доказ о познавању језика на ком 
се изводи образовно-васпитни рад; доказ о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног понашања. 
Уверење о психофизичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, 
потпуне и који испуњавају услове за оглашено радно 
место, упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Разговор са кандидатима ће се 
обавити у просторијама ОШ „25. мај” Делимеђе, о чему 
ће кандидати бити обавештени. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање Пријаве са документима слати на адресу: 
Основна школа „25. мај”, Делимеђе, 36307 Делимеђе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе путем телефона 020/452-991.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОШ „АЛЕКСА ЂИЛАС-БЕЋО”
Мојстир, 36320 Тутин

тел. 020/620-076, 063/1025-948

1) Наставник физичког васпитања
у издвојеном одељењу школе у Драги,  

са 60% радног времена

2) Наставник музичке културе
у матичној школи у Мојстиру  

и у издвојеном одељењу школе у Драги,  
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен канди-
дат који, поред општих услова прописаних Законом о 
раду, испуњава услове прописане Законом о основама 
система образовања и васпитања: одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; неос-
уђиваност за кривична дела за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или 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 човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: попуњени пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете; доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, односно извод из матичне књиге рође-
них); оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о познавању језика на ком се изво-
ди образовно-васпитни рад; доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања. Уверење 
о психофизичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпу-
не и који испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Разговор са кандидатима ће се обави-
ти у просторијама ОШ „Алекса Ђилас-Бећо” Мојстир, о 
чему ће кандидати бити обавештени. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узети у разматрање. Пријаве са документима слати на 
адресу: Основна школа „Алекса Ђилас-Бећо” Мојстир, 
36320 Тутин. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити путем телефона 020/620-076, 063/1025-948.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА”
36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб.

тел. 020/313-745

Наставник информатике и рачунарства
настава на српском и босанском језику

Наставник немачког језика
са 66% радног времена, настава  
на српском и босанском језику

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане 
законом: одговарајуће високо образовања у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитанај („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 
и др. закон и 10/2019 6/2020, 129/2021) које је сте-
као на: За радно место под тачком 1): студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена који ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, при чему да 
има завшене студије првог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачком 2 мора да има 
завршене студије првог степена из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет односно гру-

пу предмета; да има обавезно образовање у складу са 
чланом 142 Закона о осноавама система образовања 
и васпитања и образовање у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2013, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021); да има 
психичку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима, да има држављанство Републике 
Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затовра у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици; одузимање малолетног 
лица, запуштење и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће; за кривична дела примања или давање 
мита; за кривично дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћања и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, да зна српски језик и 
језик на ком се остварује образовано васпитни рад, – 
кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Минстарства, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља установа. Уз пријаву на конкурс потребно је 
поднети следећа документа: доказ о поседовању одго-
варајућег образовања (диплома оригинал или оверена 
копија или уверење уколико није издата диплома), уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старије од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија не старије од 
шест месеци), уверење о неосуђиваности из МУП-а 
(оригинал или оверена копија не старије од шест месе-
ци), доказ о знању српског језика и језика на ком се 
остварује образовно васпитни рад, доказ о поседовању 
психичке, физичке и здраствене способности за рад са 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, 
доказ о поседовању образовања из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова (кандидат који је 
у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит односно испит за 
лиценцу сматра се да има образовање из наведених 
дисциплина и потребно је да приложи доказ о томе). 
Образовање је наставник, стручни сарадник обавезан 
да стекне у року од једне а највише две године од дана 
пријема у радни однос као услов за полагање испита 
за лиценцу – оригинал или оверна копија. Кандидат је 
дужан да попуни формуалр за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs) и потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достави школи на горе наведе-
ну адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Конкурс остаје отворен осам дана од 
дана објављивања у листу „Послови”.

ОШ „БРАТСТВО”
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

тел. 064/1875-302

Наставник ликовне културе
са 70% радног времена

Наставник математике
са 80% радног времена

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају услове 
у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
високо образовање – у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/20 и 129/21) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 

10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Да 
испуњава услове у погледу степена и врсте стручне 
спреме прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/21, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 15/2022); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање; да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
попуњен пријавни формулар – формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања, који 
се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs) и кратку биографију потребно је под-
нети и следећа документа: доказ о поседовању одго-
варајућег образовања (оригинал или оверена копија 
дипломе, односно диплома са основних и мастер сту-
дија, или уверења уколико није издата диплома); уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверена копија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал и оверена копија); уверење о неос-
уђиваности издато од стране надлежне службе МУП-а, 
не старије од 6 месеци; уверење да за кандидата није 
утврђено дискриминаторно понашање издато од стра-
не Повереника за заштиту равноправности – не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена копија, захтев се 
подноси путем мејла: poverenik@ravnopravnost.gov.rs 
или на на адресу Булевар краља Александра 84, 11000 
Београд; доказ о знању српског и босанског језика – 
кандидат доказује стеченим средњим, вишим или висо-
ким образовањем на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, или потврдом о положеном испиту 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способност за рад са ученицима подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављи-
вања у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријавни фор-
мулар и документа о испуњености услова за пријем у 
радни однос достављају се лично или поштом, на адре-
су: Основна школа „Братство”, Гојка Бачанина бр. 50, 
36300 Нови Пазар. За додатне информације обратите 
се секретару школе на број: 064/1875-302.

ОШ „МУР”
36300 Нови Пазар, Мур бб.

тел. 020/383-130

1) Наставник српског и босанског језика

2) Наставник географије

3) Наставник физике
са 50% норме

4) Одржавалац котлова – домар
УСЛОВИ: Кандидати под редним бројевима 1, 2 и 3 
морају испуњавати услове за пријем у радни однос 
прописане 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), и то да: 1) имају одговарајуће образовање; 
2) имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
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у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) 
да знају српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат под редним бројем 4 уз 
горе наведено мора поседовати и уверење о положе-
ном стручном испиту за руковаоца парних котлова. 
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, да има 
држављанство Републике Србије и да зна српски језик 
и босански језик морају бити саставни део пријаве на 
конкурс. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Наставник 
мора имати одговарајуће образовање сходно члану 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Знање српског и 
босанског језика кандидат доказује стеченим средњим, 
вишим или високим образовањем на српском и босан-
ском језику или да је кандидат положио испит из наве-
дених језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, сходно члану 141 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021). У погледу степена и врсте образовања 
потребно је да кандидати имају одговарајући степен 
и врсту образовања сходно Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/2012-1, 
15/2013-9, 2/2016-1, 10/2016-275, 11/2016-552, 2/2017-
1, 3/2017-12, 13/2018-62, 11/2019-206, 2/2020-37, 
8/2020-597, 16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-
1, 17/2021-75, 18/2021-1, 1/2022-1, 2/2022-653, 5/2022-
31, 6/2022-1, 10/2022-505, 15/2022-3) и Правилника о 
организацији и систематизацији послова у Основној 
школи „Мур”, дел. број 424/1 од 30.8.2019. године, чије 
одредбе нису у супротности са Правилником. Рок за 
доставу пријава (пријавни формулар) на конкурс је 8 
дана и почиње да тече почев од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Уз пријаву (пријавни фор-
мулар) на конкурс потребно је доставити: оригинал 
или оверену копију дипломе, односно уверење, којим 
се доказује одговарајуће образовање; оригинал уве-
рење о држављанству; доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од 30 дана); одговарајући доказ 
којим се доказује знање српског језика и босанског 
језика, сходно члану 141 Закона о основама система 
образовања и васпитања (односи се на кандидате по 
редним бројевима 1, 2 и 3). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију (дока-
зе), заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Пријаве (пријавни формулар) са 
потребним доказима о испуњености услова за пријем 
односно заснивање радног односа слати на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс”, или лично 
доставити управи школе. Пријаве које не испуњавају 
услове конкурса у погледу прописаног степена и врсте 
образовања, односно одговарајућег образовања, про-
писаног занимања (стручног назива), пријаве које буду 
непотпуне (не садрже све захтеване доказе о испуње-
ности услова конкурса) и неблаговремене, неће се узи-
мати у разматрање приликом одлучивања у поступку 
пријема у радни однос. Информације поводом конкурса 
могу се добити на телефон: 020/383-130.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
36300 Нови Пазар, Цетињска 10

тел. 020/316-361

Котлар домар

Наставник географије
са 75% радног времена

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених у члану 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлика УС, 113/17 и 95/18 

– аут. тумачење), кандидат мора да испуњава и посеб-
не услове прописане члановима 139, 140 и 142 Закона 
о Основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – и други закони, 
10/19, 6/20 и 129/21), и то: одговарајуће образовање 
у складу са члановима 140 и 142 закона о основама 
система образовања и васпитања; под одговарајућим 
образовањем подразумава се високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; степен и врста образовања морају бити у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи; да има психи чку, 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 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примања или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштичених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврдено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о 
основама система бразовања и васпитања, кандидат 
мора има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање шест бодова 
из психолшких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. За радно место домар 
– котлар потребна је средња стручна спрема III или 
IV степен електричар или водоинсталатер уз обаве-
зан сертификат за рад на котловима за грејање. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолоаког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следе у документацију: потписану биографију кан-
дидата; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању доказ о поседовању 
образовања из психолаоших, педагошких и методичких 
дисциплина (потврду високошколске установе о броју 
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или 
доказ о положеним испитима из педагогије и психо-
логије); уверење МУП-а из казнене евиденције; доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи доставља се уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику; доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доста-
вити пре закључења уговора о раду. За радно место 
домар – котлар обавезно доставити сертификат за рад 
на котловима за грејање. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, 
као ни копије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Пријаве слати на адресу шаколе, са 
назнаком „За конкурс” доставити или лично. Контакт 
телефон: 020/316-361.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”
21420 Бач, Школска 1

тел. 021/6071-207

Наставник математике
са 66,67% норме (12 наставних часова)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним зако-
ном и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-

ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
става 1 овог члана доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености 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 уго-
вора о раду. Одговарајућим образовањем, сматра се 
стечено одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 140 став 1 и 2. и чланом 142 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања – у даљем 
тексту: Закон: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке 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, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. У 
погледу степена и врсте образовања, кандидати треба 
да испуњавају и услове прописане Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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, 
18/202, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 
15/2022) – у даљем тексту: Правилник, и то: 1) за рад-
но место Наставник математике, кандидат треба да 
испуњава услове из члана 3 тачка 9) Правилника, који 
прописује да наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада на радном месту наставника математике, 
може да изводи лице које је стекло високо образо-
вање, и то: професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани математи-
чар – информатичар, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар за математику еконо-
мије, професор информатике – математике, дипло- 
мирани математичар – астроном, дипломирани матема-
тичар – примењена математика, дипломирани матема-
тичар – математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мас-
тер математичар, мастер професор математике, мастер 
професор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и матема-
тике, дипломирани професор математике – мастер, 
дипломирани математичар – мастер, дипломирани 
инжењер математике – мастер (са изборним предме-
том Основи геометрије), дипломирани математичар – 
професор математике, дипломирани математичар – 
теоријска математика, дипломирани инжењер мате- 
матике (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије – математике, професор географије 
– математике, професор физике – математике, профе-
сор биологије – математике, професор математике – 
теоријско усмерење, професор математике – теоријски 
смер, дипломирани математичар и информатичар, 
дипломирани математичар – механичар, мастер профе-
сор предметне наставе, мастер математичар – профе-
сор математике. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани – мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предмета гео-
метрија или основи геометрије) или двопредметне 
наставе математике и физике односно математике и 
информатике. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар, који се преузима на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs/), а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Уз пријавни формулар потребно је 
да кандидати доставе школи: радну биографију; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању у складу са Законом и Правилником (кан-
дидати који су стекли образовање по прописима о 
високом образовању почев од 10.09.2005. године уз 
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мастер диплому прилажу и диплому основних академ-
ских студија); доказ да кандидат има образовање из 
члана 140 овог закона – образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова (ориги-
нал или оверена фотокопија потврде – уверења одго-
варајуће високошколске установе о броју остарених 
бодова, односно положеним испитима из педагогије и 
психологије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу); уколико 
нема дужан је да у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос стекне ово образовање 
као услов за полагање испита за лиценцу; 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 кривично дело 
насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (уверење из МУП-а, не старије од 6 
месеци); Потврду издату од стране Повереника за 
заштиту равноправности да за кандидата није утврђено 
дискриминаторно понашање из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених за кан-
дидате који су променили име или презиме после изда-
вања дипломе; доказ о знању српског језика (дос-
тављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику – достављају писмени 
доказ да су положили српски језик по програму висо-
кошколских установа – оригинал или оверену фотоко-
пију). Наведена документа достављају се у оригиналу 
или оверена фотокопија. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у часопису „Послови”. Прија-
ве слати на адресу школе: Основна школа „Вук 
Караџић” Бач, улица Школска број 1, 21420 Бач, са наз-
наком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Приложена докумен-
та се не враћају. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, телефон: 021/6071-207.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то, да: 1. има одговарајуће обра-
зовање, односно да има стечено основно образовање 
и васпитање (I степен стручне спреме); 2. има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично дело насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни 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 тачка 
1), 3), 4) -5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурса, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар, који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs/), а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Уз 
пријавни формулар потребно је да кандидати доставе 
школи: Доказ да поседује одговарајуће образовање: 
оверену копију сведочанства о завршеном основном 
образовању и васпитању, односно о завршеној основ-
ној школи; да је држављанин Републике Србије (уве-

рење о држављанству Републике Србије – оригинал 
или оверена копија); доказ из казнене евиденције 
МУП РС, да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично дело насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци у односу на 
дан истека рока конкурса); доказ о знању српког јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима вршиће надлежна служба за 
послове запошљавање, пре доношења решења о избо-
ру кандидата. Кандидат који буде изабран у обавези 
је да пре закључења уговора о раду достави доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој спсобности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење). Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, у скла-
ду са Законом о заштити података о личности. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
часопису „Послови”. Пријаве слати на адресу школе: 
Основна школа „Вук Караџић” Бач, улица Школска број 
1, 21420 Бач, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Приложена документа се не враћају. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, телефон: 
021/6071-207.

Наставник разредне наставе
на одређено време, преко 60 дана, ради 
замене запослене која обавља дужност 

директора школе до истека мандата

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане Законом о раду као и посебне услове пропи-
сане члановима 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка 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), и то: 1. да има одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: 1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; 2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисцилинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, стручне области 
или области педагошких наука мора да има заврше-
не студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2. има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна 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 родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. На основу Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
на пословима наставника разредне наставе може да 
изводи; професор разредне наставе, професор педаго-
гије са претходно завршеном педагошком академијом 

или учитељском школом, професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, 
дипломирани учитељ – мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар, који се преузима 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те (http://www.mpn.gov.rs/), а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Уз пријавни формулар потребно је 
да кандидати доставе школи: Доказ да поседује одго-
варајуће образовање: оверену копију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању у складу са Законом и 
Правилником (кандидати који су стекли образовање по 
прописима о високом образовању почев од 10.09.2005. 
године уз мастер диплому прилажу и диплому основ-
них академских студија); Доказ да је држављанин 
Републике Србије: уверење о држављанству Републи-
ке Србије – оригинал или оверена копија); доказ, из 
казнене евиденције МУП РС, да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривично дело насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци у 
односу на дан истека рока конкурса); потврду издату 
од стране Повереника за заштиту равноправности да за 
кандидата није утврђено дискриминаторно понашање 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; доказ о знању српког јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима вршиће надлежна служба за 
послове запошљавање, пре доношења решења о избо-
ру кандидата. Кандидат који буде изабран у обавези је 
да пре закључења уговора о раду достави доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење). Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у часопису „Послови”. Пријаве слати на адресу шко-
ле: Основна школа „Вук Караџић” Бач, улица Школска 
број 1, 21420 Бач, са назнаком „За конкурс – наставник 
разредне наставе” или предати лично у секретаријату 
школе, радним данима од 8.00 до 14.00 часова. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Приложена документа се не враћају. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе путем телефона 021/6071-207. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник за избор у звање  
доцента за ужу научну област 
Хистологија и ембриологија

на одређено време, 5 година

2. Сарадник за избор у звање  
асистента за ужу научну област  

Интерна медицина (Трансфузиологија) 
на одређено време 3 године

3. Сарадник за избор у звање  
асистента за ужу научну област 

Нуклеарна медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ 1: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из области за коју се бира и оста-
ли услови за доцента утврђени чланом 74 Закона о 
високом образовању, Статутом Универзитета у Новом 
Саду, Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду, Стату-
том Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 21 
Правилника о изборима у звања наставника, сарадника 
и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.

УСЛОВИ 2-3: студент докторских академских студија 
са завршеним интегрисаним академским студијама 
медицине, који је сваки од претходних нивоа студија 
завршио просечном оценом најмање 8 (осам). Оста-
ли услови утврђени су чланом 84. Закона о високом 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 7318.01.2023. |  Број 1023 |   

образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом 
Саду и чланом 33. Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду.

Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке 
предмете, подносе доказ да су у радном односу у уста-
нови која је наставна база Факултета. За кандидате 
који се први пут бирају у звање доцента, способност за 
наставни рад оцениће се на основу приступног преда-
вања из области за коју се бира (сходно члану 17 и 21 
Правилника о изборима у звања наставника, сарадника 
и истраживача). Приступно предавање ће се организо-
вати у складу са Правилником Медицинског факултета 
Нови Сад о начињу извођења и валоризацији приступ-
ног предавања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: краћу биографију; фотокопију личне карте 
(уколико лична карта поседује чип, доставити фотоко-
пију очитане, у случају да нема чип, довољна је обична 
фотокопија и једне и друге стране личне карте са јасно 
видљивим подацима); оверене копије диплома (копија 
се оверава код јавног бележника / нотара); списак 
радова и публикација (у два примерка); ЦД са радови-
ма и публикацијама који су наведени у списку; потврду 
о уписаним докторским академским студијама и здрав-
ственој специјализацији (неопходно за изборе у сарад-
ничка звања); Образац упитника и Образац пријаве 
на конкурс се преузимају са сајта: https://www.mf.uns.
ac.rs/dokumenta.php; доказ о некажњавању (преузи-
ма се у СУП-у). Пријаве са документацијом подносе се 
на Писарници Медицинског факултета Нови Сад, ули-
ца Хајдук Вељкова број 3, Нови Сад са назнаком „За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Медицински факултет задржава право 
да контактира пријављене кандидате за случај потре-
бе допуне документације, те вас молимо да достави-
те тачне податке за контакт. Доказ о некажњавању, 
можете доставити најкасније 30 дана од дана објављи-
вања конкурса, обзиром на потребну процедуру изда-
вања предметног доказа. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОЖЕФ АТИЛА”

21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

Професор технике и технологије

Спремачица

Спремачица
са 58% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених Законом о раду, кандидат тре-
ба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140, 141 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – дру-
ги закони, 10/2019, 6/2020 и 129/21) и Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). Уз пријаву на 
конкурс доставити следећа документа: пријавни фор-
мулар са сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; биографију са личним подацима; 
доказ о одговарајућем образовању (оригинал или ове-
рену копију дипломе не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству РС (оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци); доказ о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и противчовечности и 
других заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминатроско понашање 
(потврда из МУП-а); доказ о знању српског језика, дос-
тављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику; лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здраственој способности за рад 
са ученицима се доставља непосредно пре закључења 
уговора о раду. Рок за предају пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у обзир. Пријаве са 
потребном документацијом о испуњености услова под-
носе се на адресу ОШ „Јожеф Атила”, Шарпланинска 
28, Нови Сад са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

21000 Нови Сад, Раваничка 2
тел. 021/450-656

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чланом 122, 
и 123 став 1 4 и став 1 5, чланом 140 став 1 и 2 и 
чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/21): да 
поседује одговарајуће високо образовање из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење издато од стране медицине 
рада кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду и да није старије од 6 месеци); да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 
образовно-васпитни рад; да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; 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 годи-
не од дана ступања на дужност); да има дозволу за 
рад (лиценцу за наставника или стручног сарадника). 
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: 
оверену копију дипломе о стеченом високом образо-
вању у складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (ако кандидат има стечено 
образовање на студијама другог степена потребно је 
да достави диплому са основних студија и диплому са 
мастер студија); оверену копију документа о положе-
ном испиту за дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручних сарадника (лиценцу); оверену копију или 
оригинал извода из матичне књиге рођених; оверену 
копију или оригинал уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); потврду/ уверење о радном искуству 
(у оригиналу); доказ о познавању језика уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику 
(оверен копија дипломе о завршеном средњем, вишем 
или високом образовању на српском језику или овере-
на копија потврде или уверења о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе); оверена копија доказа о резул-
тату стручно-педагошког надзора о раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га кандидат има; 
оверена копија доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(за лице које је претходно обављало дужност дирек-
тора и ако је обављен надзор); оверена копија или 
оригинал уверења МУП-а да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 прав-
носнажна пресуда и да се пред основним јавним тужи-
лаштвом 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 примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-

шање (не старије од 6 месеци); Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима, не старије од 6 месеци (канди-
дат доставља приликом закључења уговора); биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и пода-
цима о кандидату (обавезно адреса становања и мејл 
адреса због комуникације са кандидатом) и програм 
рада директора школе. Напомена: документација без 
доказа о положеном испиту за директора сматраће се 
потпуном, а изабрани кандидат биће дужан да у закон-
ском року положи наведени испит у складу са чланом 
122 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Рок за подношење пријава на конкурс за избор 
директора Школе износи 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Ако последњи дан рока пада у недељу 
или на дан државног празника, или у други нерадни 
дан, рок истиче истеком првог наредног радног дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране, као ни фотокопије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног 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 конкур-
сом слати у затвореном коверту препорученом поштом, 
са назнаком „Пријава на конкурс за директора”, на 
адресу ОШ „Јован Поповић” Нови Сад, Раваничка 2 
или донети лично на адресу школе, радним данима од 
8.00 до 14.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

21000 Нови Сад, Раваничка 2
тел. 021/450-656

Чистачица

Домар – мајстор
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним чланом 139 
ЗООСОВ и то ако: 1) има одговарајуће образовање (за 
радно место чистачица: I степен, основно образовање; 
за радно место домар – мајстор: средње образовање, 
трогодишњу или четворогодишњу средњу школу); 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, 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 матичне књиге рођених, оригинал / 
оверена копија дипломе о стеченом: основном образо-
вању, за радно место чистачица, за радно место домар 
– мајстор средње образовање, трогодишња или чет-
ворогодишња средња школа. Кандидати који испуња-
вају услове конкурса, биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са децом и ученицима. Рок за подношење 
пријава: 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови” НСЗ. Пријаве се подносе на горе наведену 
адресу, искључиво путем поште или лично у секре-
таријату школе. Напомена: непотпуне пријаве као о 
пријаве поднете супротно наведеном, се неће узимати 
у разматрање.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Оглас објављен 04.01.2023. године, у публикацији 
„Послови”, поништава се за радно место доцент за ужу 
научну област Пољопривредна техника.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

21313 Сусек, Николе Тесле 73
тел. 021/2978-026

Наставник енглеског језика
са 64,44% норме (26 сати недељно),  
за рад у централној школи у Сусеку

Наставник енглеског језика
са 50% норме (20 сати недељно),  
за рад у подручној школи у Лугу,  

Свилошу и Баноштору

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове: 
1) услове за пријем у радни однос из члана 139 и да 
има одговарајуће високо образовање прописано чла-
ном 140 став 1 и 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/2020 и 129/21); обавезно 
образовање лица из члана 140 Закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Кандидат који је 
у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има обавезно образовање из члана 142 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања, а 
кандидат који нема обавезно образовање из члана 142 
став 1 обавезан је да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; 2) да има држављанство 
Републике Србије; 3) 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 породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 
и давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 5) да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Доказ о знању српског 
језика – језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Доказ о испуње-
ности услова из члана 139 става 1 тачка 1) 2) 3) 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 
тачка 4) овог члана, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искљу-
чиво у сврху обраде података у конкурсном поступку 
у складу са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 87/18). Кандидати за рад-
на места потребно је да имају одговарајући степен и 
врсту образовања прописану чланом 3. Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 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), 
односно наставу може да изводи – професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; 
дипломирани филолог англиста; дипломирани про-
фесор енглеског језика и књижевности; мастер фило-
лог (студијски програм Англистика; студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески језик и 
књижевност); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, односно про-
фил Енглески језик и књижевност); мастер филолог 
– англиста. Лица која су стекла академско звање мас-
тер, морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије из области предмета, односно на студијс-
ким групама/програмима: Језик, књижевност, култура, 
модул Енглески језик и књижевност; Енглески језик и 
књижевност; Англистика, Енглески језик и књижевност 
са другом страном филологијом.

Наставник српског језика
за рад у централној школи у Сусеку,  

на одређено време ради замене запослене  
на радном месту директора школе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште усло-
ве: 1) услове за пријем у радни однос из члана 139 
и да има одговарајуће високо образовање прописа-
но чланом 140 став 1 и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/2020 и 129/21); оба-
везно образовање лица из члана 140 Закона је обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има обавезно образовање из члана 
142 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема обавезно образовање 
из члана 142 став 1 обавезан је да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 
2) да има држављанство Републике Србије; 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 
кривично дело примања и давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о знању српског језика – језика на коме се 
изводи 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 тачка 1), 2), 3) и 5) овог члана подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 4) овог члана 
– да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, пре закључења уговора 
о раду са изабраним кандидатом. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку у складу са Законом о 
заштити података о личности („Службени гласник РС”, 
бр. 87/18). Кандидати за радна места потребно је да 
имају одговарајући степен и врсту образовања про-
писану чланом 3 Правилника о степену и врсти обра-
зовања 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, 
1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22 и 15/22), односно наставу 
може да изводи – професор српског језика и књижев-
ности, професор српског језика и књижевности са 
општом лингвистиком, професор српске књижевности 
и језика, професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу, дипломирани филолог српс-
ког језика са јужнословенским језицима, дипломирани 
филолог српске књижевности са јужнословенским књи-
жевностима, професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 
професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и српскохрватски језик, професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике, професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 
професор српскохрватског језика са источним и запад-
ним словенским језицима, професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности за наставу у шко-
лама у којима се образовно-васпитни рад изводи на 
мађарском, односно русинском или румунском језику, 
професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску и општу књижевност, професор југословенске 
књижевности са страним језиком, дипломирани фило-
лог за књижевност и српски језик, дипломирани фило-
лог за српски језик и књижевност, професор српског 
језика и књижевности у одељењима за националне 
мањине, професор српског језика и српске књижев-
ности, дипломирани компаратиста, мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Срп-
ска књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књи-
жевност, Српска филологија (српски језик и лингвис-
тика), Српска књижевност и језик са компаратистиком, 
Српски језик као страни), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик 

и лингвистика), Српска филологија (српски језик и 
књижевност), Филологија, модули: Српски језик и Срп-
ски језик и компаративна књижевност, Компаративна 
књижевност са теоријом књижевности), професор срп-
скохрватског језика и књижевности; мастер филолог 
из области филолошких наука; професор југословен-
ске књижевности и српског језика; мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет).

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) 
дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте 
стручне спреме, како мастер тако и основних студија, 
односно свих степена стеченог високог 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 наставни-
ка, доставља обавештење министарства 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 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 малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 
и давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 6) уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија), не ста-
рије 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) лекар-
ско уверење којим се потврђује да имају психичку, 
физичку 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 кандидата у циљу 
контактирања кандидата везано за психолошку проверу 
и интервју у току трајања конкурса. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија именована од стране директора 
школе. Избор се врши у складу са ЗОСОВ. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани 
у ужи избор, који буду испуњавали услове конкурса, 
пре доношење коначне одлуке о избору, биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
О месту и датуму провере кандидати ће бити обавеште-
ни по истеку рока за подношење пријава. Решење о 
избору кандидата донеће Конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кандидата, у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Неће се разматрати пријаве које су неразумљи-
ве, неблаговремене, непотпуне, са документацијом 
која садржи неоверене фотокопије докумената, доку-
ментација 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 испуњавању услова, доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Сва потребна обавештења могу се добити од секретара 
школе на телефон: 021/2978-026. Пријаву и доказе о 
испуњености услова из конкурса доставити на наведену 
адресу са назнаком „За конкурсну комисију – за кон-
курс”, Основна школа „Јован Поповић”, Николе Тесле 
73, 21313 Сусек.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
21420 Бач, Школска 1

тел. 021/6077-0387

Наставник биологије
са 20% радног времена, на одређено време, 

замена раднице на боловању

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, предвиђених Законом о раду, кандидат за рад-
но место наставника мора испуњавати и посебне усло-
ве прописне у члану 139, 140 и 141 Закона о основама 
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система образовање и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у средњој стручној школи („Службени гласник РС број 
– Просветни гласник” 4/2022). Уз пријаву на конкурс 
доставити следеће документе: Доказ о одговарајућем 
степену и врсти стручне спреме; уверење о држављан-
ству Републике Србије – не старије од 6 месеци; доказ 
о неосуђиваности – не старије од 6 месеци; попуњен 
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; кратку биографију. При-
ложене фотокопије морају бити оверене. Изабрани 
кандидат доставља уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су 
пријаве благовремене и потпуне – уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају тражене 
услове биће упућени на психолошку процену способ-
ности рада са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакт адресе, телефоне, које су 
навели у својим пријавама. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс траје 
8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”

21466 Куцура, Ослобођења 6

Наставник предметне наставе  
– наставник математике

са 88,89% норме, са познавањем  
русинског језика

Наставник предметне наставе  
– наставник српског  

као нематерњег језика
са 61,11% норме, са познавањем  

русинског језика

Наставник предметне наставе  
– наставник музичке културе

са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: а) има одговарајуће образовање за радно 
место: наставник математике, наставник српског као 
нематерњег језика, наставник музичке културе, канди-
дат треба да има образовање према одредбама чла-
на 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020), и одредбама Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 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 и 16/2022); б) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; в) није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; (уверење не старије од 
6 месеци); г) има држављанство Републике Србије; 
(уверење не старије од 6 месеци); д) зна српски језик, 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (за 
радно место наставник математике и наставник српског 
као нематерњег језика са познавањем русинског јези-
ка кандидат мора да познаје и русински језик, однос-
но да има стечено основно, средње, више или високо 
образовање на русинском језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или положен испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове). Докази о испуњености услова из тачке а), в), г) 
и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености 
услова из тачке б) ове одлуке прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве са документацијом дос-
тављају се на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс за радно место _____ (наввести радно место 
за које се конкурише)”. Фотокопије докумената морају 
бити оверене од стране надлежног органа. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће узимати у раз-

матрање. Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна медицина 

(Ендокринологија)
на одређено време од пет година

2. Наставник за избор у звање  
доцента за ужу научну област 
Максилофацијална хирургија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из области за коју се бира и остали 
услови за доцента утврђени чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 21. 
Правилника о изборима у звања наставника, сарадни-
ка и истраживача Медицинског факултета Нови Сад. 
Посебан услов: кандидати који конкуришу за клинич-
ке предмете, подносе доказ да су у радном односу у 
установи која је наставна база Факултета. За канди-
дате који се први пут бирају у звање доцента, способ-
ност за наставни рад оцениће се на основу приступног 
предавања из области за коју се бира (сходно члану 
17. и 21. Правилника о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача). Приступно предавање ће 
се организовати у складу са Правилником Медицин-
ског факултета Нови Сад о начињу извођења и вало-
ризацији приступног предавања. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: краћу биографију, фото-
копију личне карте (уколико лична карта поседује чип, 
доставити фотокопију очитане, у случају да нема чип, 
довољна је обична фотокопија и једне и друге стра-
не личне карте са јасно видљивим подацима), оверене 
копије диплома (копија се оверава код јавног бележни-
ка / нотара), списак радова и публикација (у два при-
мерка), ЦД са радовима и публикацијама који су наве-
дени у списку, Образац упитника и Образац пријаве 
на конкурс се преузимају са сајта: https://www.mf.uns.
ac.rs/dokumenta.php, доказ о некажњавању (преузи-
ма се у СУП-у). Пријаве са документацијом подносе се 
на Писарници Медицинског факултета Нови Сад, ули-
ца Хајдук Вељкова број 3, Нови Сад са назнаком „За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Медицински факултет задржава право 
да контактира пријављене кандидате за случај потре-
бе допуне документације, те вас молимо да достави-
те тачне податке за контакт. Доказ о некажњавању, 
можете доставити најкасније 30 дана од дана објављи-
вања конкурса, обзиром на потребну процедуру изда-
вања предметног доказа. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”
21212 Степановићево, Војводе Путника 6

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће образовање (Ниво 1 – основ-
но образовање); да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на коме остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају школи. Уз пријаву 
на конкурс кандидат доставља: биографију (CV), доказ 
о одговарајућем образовању – оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству Републике Србије, доказ из каз-
нене евиденције МУП-а о неосуђиваности, уверење 

из Суд-а. Доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који је изабран, пре закључивања уговора о 
раду. Доказ о знању српског језика – језика на којем се 
изводи образовно васпитни рад у школи, доставњља 
се само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Уз пријаву кандидат доставља ори-
гинале или оверене копије докумената, не старије од 
шест месеци. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс слати 
на адресу: ОШ „Алекса Шантић”, 21212 Степановиће-
во, Војводе Путника 6. Контакт телефон 021 717 055. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у разматрање.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
„БОГДАН ШУПУТ”

21000 Нови Сад, Јанка Веселиновића 22

Наставник вајарске групе предмета
на српском наставном језику,  

за 55% радног времена

УСЛОВИ: Стручна спрема: вајање моделовање: (1) 
академски вајар – ликовни педагог; (2) дипломирани 
вајар – професор ликовне културе; (3) лице са завр-
шеним факултетом примењених уметности, одсек или 
катедра примењено вајарство или вајарство; (4) лице 
са завршеним факултетом ликовних уметности, вајар-
ски одсек; (5) дипломирани вајар; (6) мастер ликов-
ни уметник; (7) мастер примењени уметник. Лице из 
подтач. (6) и (7) ове тачке треба да има завршене 
основне и мастер академске студије на студијском про-
граму, односно модулу вајарство, односно примење-
но вајарство. У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, иза 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, 6) 
има положен стручни испит за лиценцу за наставни-
ке. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у ток урада. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) 
и 5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс 
(формулар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете), потребно је да кандидат 
достави и оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената: диплома, уверење о некажњавању, уве-
рење о држављанству РС. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса поштом на 
адресу Школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Јеврејска 7

1. Корепетитор
у издвојеном одељењу школе у Кикинди

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које, поред општих услова 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 тумачење), испуња-
ва и посебне услове прописане одредбом чл. 139 став 
1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и то да: 1. има одговарајуће образовање: високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, тако што 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1023 | 18.01.2023.76

односно групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, у складу са одредбом члана 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; врсту 
стручне спреме прописану Правилником о степену и 
врсти образовања наставника у основној балетској 
школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 18/2013, 7/2020, 8/2020 и 14/2022), и то: 
дипломирани музичар пијаниста, дипломирани музичар 
чембалиста, дипломирани музичар оргуљаш, дипломи-
рани музичар педагог, дипломирани музички педагог, 
мастер музички уметник, професионални статус: кла-
вириста, оргуљаш или чембалиста, мастер теоретичар 
уметности, професионални статус музички педагог, 
мастер композитор, професор солфеђа и музичке кул-
туре; мастер музички уметник – музичар у медијима; 
мастер музички уметник, професионални статус акор-
деониста / хармоникаш; 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност 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 кривич-
на 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним 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 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз својеручно 
потписану пријаву са биографијом доставити: попуњен 
и одштампан пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС; доказ о одговарајућем образовању (дипло-
му, уверење и др.); доказ о неосуђиваности за кривич-
на дела наведена под тач. 3. овог конкурса (уверење 
из казнене евиденције МУП-а РС и уверење надлежног 
суда које није старије од 6 месеци); доказ о држављан-
ству (уверење које није старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ је приложена диплома 
о стеченом образовању на српском језику, али уколико 
је диплома стечена на другом језику, доказ је јавна 
исправа о средњем или вишем образовању на српском 
језику или доказ да је положен испит о знању српског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове); извод МК рођених (са холограмом) и фотокопију 
личне карте. Докази о испуњености услова под редним 
бројем 1, 3-5 овог конкурса саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ под редним бројем 2 (лекарско 
уверење) кандидат прилаже пре закључења уговора 
о раду. У пријави обавезно навести контакт телефон. 

2. Наставник играчких предмета  
у балетској школи предмет  

Класичан балет
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана (по основу избора за 
директора школе у првом изборном периоду)

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које, поред општих услова 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 тумачење), испуња-
ва и посебне услове прописане одредбом чл. 139 став 
1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и то да: 1. има одговарајуће образовање: високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, тако што 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, у складу са одредбом члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања; посло-
ве наставника играчких предмета у балетској школи 
може да обавља лице које има најмање средње балет-
ско образовање и 10 година играчке праксе, односно 
педагошког рада у складу са одредбом члана 141 ст. 5 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
врсту стручне спреме која је прописана Правилником 

о степену и врсти образовања наставника у основној 
балетској школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 18/2013, 7/2020, 8/2020 и 
14/2022) чл. 2 ст. 1 тач. 1 и то: балетски играч, играч 
класичног балета, мастер педагог, са завршеном 
средњом балетском школом, образовни профил играч 
класичног балета, мастер драмски и аудивизуелни 
уметник, са завршеном средњом балетском школом, 
образовни профил играч класичног балета, мастер 
менаџер, са завршеном средњом балетском школом, 
образовни профил играч класичног балета, мастер 
културолог, са завршеном средњом балетском шко-
лом, образовни профил играч класичног балета, мас-
тер професор физичког васпитања и спорта, са завр-
шеном средњом балетском школом, образовни профил 
играч класичног балета, мастер професор физичког 
васпитања и кинезитерапије, са завршеном средњом 
балетском школом, образовни профил играч класичног 
балета, специјалиста организатор спортске рекреације, 
са завршеном средњом балетском школом, образовни 
профил играч класичног балета, специјалиста тренер, 
са завршеном средњом балетском школом, образовни 
профил играч класичног балета; дипломирани исто-
ричар уметности, са завршеном средњом балетском 
школом, образовни профил играч класичног балета; 
мастер историчар уметности, са завршеном средњом 
балетском школом, образовни профил играч класич-
ног балета. Лице са наведеном врстом стручне спре-
ме треба да има и 10 година играчке праксе, односно 
педагошког рада; 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 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз својеручно потписану пријаву са 
биографијом доставити: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 
доказ о одговарајућем образовању (диплому, уверење, 
доказ о стечених 10 година играчке праксе, односно 
педагошког рада и др.); доказ о неосуђиваности за 
кривична дела наведена под тач. 3. овог конкурса 
(уверење из казнене евиденције МУП-а РС и уверење 
надлежног суда које није старије од 6 месеци); доказ 
о држављанству (уверење које није старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика и језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (доказ је приложена 
диплома о стеченом образовању на српском језику, али 
уколико је диплома стечена на другом језику, доказ је 
јавна исправа о средњем или вишем образовању на 
српском језику или доказ да је положен испит о знању 
српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе); извод МК рођених (са холограмом) и 
фотокопију личне карте. Докази о испуњености услова 
под редним бројем 1, 3-5 овог конкурса саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ под редним бројем 2 
(лекарско уверење) кандидат прилаже пре закључења 
уговора о раду. У пријави обавезно навести контакт 
телефон. 

3. Наставник играчких предмета  
у балетској школи предмет  

Класичан балет
4 извршиоца

4. Наставник играчких предмета  
у балетској школи предмет  

Савремена игра
2 извршиоца

5. Корепетитор
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које, поред општих услова 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 тумачење), испуњава 
и посебне услове прописане одредбом чл. 139 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
то да: 1. има одговарајуће образовање: Наставник 
играчких предмета у балетској школи – предмет: Кла-
сичан балет високо образовање стечено: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 

струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка, тако што мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, у складу са одредбом 
члана 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања; послове наставника играчких предмета у 
балетској школи може да обавља лице које има нај-
мање средње балетско образовање и 10 година играч-
ке праксе, односно педагошког рада у складу са одред-
бом члана 141 ст. 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања; врсту стручне спреме пропи-
сану Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним и уметничким школама у подручју рада 
Култура, уметност и јавно информисање („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 
2/2017, 9/2019, 14/2020 и 2/2021) чл. 11. ст. 1 тач. 1. и 
то: (1) мастер историчар уметности; (2) дипломирани 
педагог; (3) дипломирани глумац; (4) дипломирани 
менаџер у уметности; (5) мастер драмски и аудивизу-
елни уметник; (6) мастер менаџер; (7) мастер културо-
лог; (8) мастер професор физичког васпитања и спор-
та; (9) мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије; (10) специјалиста организатор спорт-
ске рекреације; (12) специјалиста тренер; (13) дипло-
мирани историчар уметности. Лице са наведеном 
врстом стручне спреме из подтач. (1) – (13) ове тачке 
треба да има најмање средње балетско образовање, 
образовни профил – играч класичног балета и 10 годи-
на играчке праксе, односно педагошког рада. Настав-
ник играчких предмета у балетској школи – предмет: 
Савремена игра – високо образовање стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука, тако што мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, у складу са одредбом 
члана 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања; послове наставника играчких предмета у 
балетској школи може да обавља лице које има нај-
мање средње балетско образовање и 10 година играч-
ке праксе, односно педагошког рада у складу са одред-
бом члана 141 ст. 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања; врсту стручне спреме пропи-
сану Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним и уметничким школама у подручју рада 
Култура, уметност и јавно информисање („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 
2/2017, 9/2019, 14/2020 и 2/2021) чл. 11. ст. 1 тач. 7. и 
то: (1) дипломирани педагог; (2) дипломирани глумац; 
(3) дипломирани менаџер у уметности; (4) мастер 
педагог; (5) мастер драмски и аудивизуелни уметник; 
(6) мастер менаџер; (7) мастер културолог; (8) мастер 
професор физичког васпитања и спорта; (9) мастер 
професор физичког васпитања и кинезитерапије; (10) 
специјалиста организатор спортске рекреације; (11) 
специјалиста тренер. Лице са наведеном врстом струч-
не спреме из подтач. (1) – (11) ове тачке треба да има 
најмање средње балетско образовање за образовни 
профил играч савремене игре и 10 година играчке 
праксе, односно педагошког рада. Корепетитор високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, тако што мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) на основним студијама у 
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трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, у складу са одредбом члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања; врсту 
стручне спреме прописану Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким школа-
ма у подручју рада Култура, уметност и јавно информи-
сање („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020 и 2/2021) чл. 
12. ст. 1 тач. 3. и то: (1) мастер музички уметник, про-
фесионални статус – клавириста, оргуљаш или чемба-
листа; (2) мастер теоретичар уметности, професионал-
ни статус – музички педагог; (3) мастер композитор; 
(4) мастер музички уметник – музичар у медијима; (5) 
дипломирани музичар пијаниста; (6) дипломирани 
музичар чембалиста; (7) дипломирани музичар 
оргуљаш; (8) дипломирани музичар хармоникаш-акор-
деониста; (9) дипломирани музичар педагог; (10) 
дипломирани музички педагог; (11) дипломирани ком-
позитор; 2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 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 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 пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз својеручно потписану пријаву са 
биографијом доставити: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 
доказ о одговарајућем образовању (диплому, уверење, 
доказ о стечених 10 година играчке праксе, односно 
педагошког рада и др.); доказ о неосуђиваности за 
кривична дела наведена под тач. 3. овог конкурса (уве-
рење из казнене евиденције МУП-а РС и уверење 
надлежног суда које није старије од 6 месеци); доказ о 
држављанству (уверење које није старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика и језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (доказ је приложена 
диплома о стеченом образовању на српском језику, али 
уколико је диплома стечена на другом језику, доказ је 
јавна исправа о средњем или вишем образовању на 
српском језику или доказ да је положен испит о знању 
српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе); извод МК рођених (са холограмом) и 
фотокопију личне карте. Докази о испуњености услова 
под редним бројем 1, 3-5 овог конкурса саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ под редним бројем 2 
(лекарско уверење) кандидат прилаже пре закључења 
уговора о раду. У пријави обавезно навести контакт 
телефон. 

6. Наставник играчких предмета  
у балетској школи предмет  

Класичан балет
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана (због боловања)

7. Наставник играчких предмета  
у балетској школи предмет  

Савремена игра
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана (због боловања)

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које, поред општих услова 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 тумачење), испуња-
ва и посебне услове прописане одредбом чл. 139 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања 
и то да: 1. има одговарајуће образовање: Наставник 
играчких предмета у балетској школи – предмет: Кла-
сичан балет високо образовање стечено: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука, тако што мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-

рајући предмет, односно групу предмета; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, у складу са одредбом 
члана 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања; послове наставника играчких предме-
та у балетској школи може да обавља лице које има 
најмање средње балетско образовање и 10 година 
играчке праксе, односно педагошког рада у складу са 
одредбом члана 141 ст. 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања; врсту стручне спреме која је 
прописана Правилником о степену и врсти образовања 
наставника у основној балетској школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 18/2013, 
7/2020, 8/2020 и 14/2022) чл. 2 ст. 1 тач. 1. и то: балет-
ски играч, играч класичног балета, мастер педагог, са 
завршеном средњом балетском школом, образовни 
профил играч класичног балета, мастер драмски и 
аудивизуелни уметник, са завршеном средњом балет-
ском школом, образовни профил играч класичног бале-
та, мастер менаџер, са завршеном средњом балетском 
школом, образовни профил играч класичног балета, 
мастер културолог, са завршеном средњом балетском 
школом, образовни профил играч класичног бале-
та, мастер професор физичког васпитања и спорта, 
са завршеном средњом балетском школом, образов-
ни профил играч класичног балета, мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије, са завршеном 
средњом балетском школом, образовни профил играч 
класичног балета, специјалиста организатор спортске 
рекреације, са завршеном средњом балетском школом, 
образовни профил играч класичног балета, специјали-
ста тренер, са завршеном средњом балетском школом, 
образовни профил играч класичног балета; дипло-
мирани историчар уметности, са завршеном средњом 
балетском школом, образовни профил играч класич-
ног балета; мастер историчар уметности, са завршеном 
средњом балетском школом, образовни профил играч 
класичног балета. Лице са наведеном врстом струч-
не спреме треба да има и 10 година играчке праксе, 
односно педагошког рада. Наставник играчких предме-
та у балетској школи – предмет: Савремена игра висо-
ко образовање стечено: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, тако што 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, у складу са одредбом члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања; посло-
ве наставника играчких предмета у балетској школи 
може да обавља лице које има најмање средње балет-
ско образовање и 10 година играчке праксе, односно 
педагошког рада у складу са одредбом члана 141 ст. 5 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
врсту стручне спреме прописану Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним и уметничким шко-
лама у подручју рада Култура, уметност и јавно инфор-
мисање („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020 и 2/2021) 
чл. 11. ст. 1 тач. 7. и то: (1) дипломирани педагог; (2) 
дипломирани глумац; (3) дипломирани менаџер у 
уметности; (4) мастер педагог; (5) мастер драмски и 
аудивизуелни уметник; (6) мастер менаџер; (7) мас-
тер културолог; (8) мастер професор физичког васпи-
тања и спорта; (9) мастер професор физичког васпи-
тања и кинезитерапије; (10) специјалиста организатор 
спортске рекреације; (11) специјалиста тренер. Лице 
са наведеном врстом стручне спреме из подтач. (1) – 
(11) ове тачке треба да има најмање средње балет-
ско образовање за образовни профил играч савремене 
игре и 10 година играчке праксе, односно педагошког 
рада; 2. има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна 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 примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 

понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз својеручно потписану пријаву са 
биографијом доставити: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 
доказ о одговарајућем образовању (диплому, уверење, 
доказ о стечених 10 година играчке праксе, односно 
педагошког рада и др.); доказ о неосуђиваности за 
кривична дела наведена под тач. 3. овог конкурса 
(уверење из казнене евиденције МУП-а РС и уверење 
надлежног суда које није старије од 6 месеци); доказ 
о држављанству (уверење које није старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика и језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (доказ је приложена 
диплома о стеченом образовању на српском језику, али 
уколико је диплома стечена на другом језику, доказ је 
јавна исправа о средњем или вишем образовању на 
српском језику или доказ да је положен испит о знању 
српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе); извод МК рођених (са холограмом) и 
фотокопију личне карте. Докази о испуњености услова 
под редним бројем 1, 3-5 овог конкурса саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ под редним бројем 2 
(лекарско уверење) кандидат прилаже пре закључења 
уговора о раду. У пријави обавезно навести контакт 
телефон. 

ОСТАЛО: Докази који се прилажу морају бити у ори-
гиналу или оверени преписи / фотокопије. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Информа-
ције о конкурсу се могу добити од секретара школе 
путем телефона: 021/529-225. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса доставити непосредно 
или путем поште на адресу: Балетска школа у Новом 
Саду, поштански преградак 261, 21102 Нови Сад са 
назнаком „Пријава на конкурс”.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „7. АПРИЛ”
21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 1

1. Наставник предметне наставе,  
наставе вежби и наставе у блоку 

предмета здравствена нега

2. Наставник предметне наставе 
предмета немачки језик и књижевност

са 55,55% радног времена

3. Наставник вежби и блок наставе  
на образовном профилу СТ и ЗТ

на одређено време ради замене  
одсутног запосленог преко 60 дана  

до његовог повратка на рад

4. Наставник предметне наставе 
предмета здравстена нега

на словачком наставном језику, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана до његовог повратка на рад

5. Наставник предметне наставе 
предмета здравствена нега

на мађарском наставном језику, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана до његовог повратка на рад

УСЛОВИ: општи услови: кандидати морају да имају 
одговарајуће образовање, психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обрзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, да имају државља-
ноство Републике Србије и да знају језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Услови у погле-
ду образовања: одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
струје) или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Одговарајуће образовање подразумева и образовање 
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из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у року студија или 
након дипломирања, однајмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Услови у погледу стеченог степена и врсте образо-
вања детаљно су регулисане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Здравство и социјална заштита („Службени 
гласник РС” – Просветни гласник” броја 4/2022) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, број 4/2022). За радно место под 
1: виша медицинска сестра – техничар, виша медицин-
ска сестра, струковна медицинска сестра, организатор 
здравствене неге, специјалиста струковна медицинска 
сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер меди-
цинска сестра, виша медицинска сестра општег смера, 
виша медицинска сестра интернистичког смера, виша 
медицинска сестра хирушког смера, виши медицински 
техничар, дипломирани организатор здравствене неге, 
дипломирани организатор здравствене неге – мастер, 
мастер организатор здравствене неге, мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене основне 
студије у области здравства). Лице треба да има прет-
ходно стечено средње образовање у подручју рада 
Здравство и социјална заштита. За радно место под 2: 
професор, односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност, професор немачког језика и књи-
жевности, професор енглеског језика и књижевности и 
немачког језика и књижевности, мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и књижевност), мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која сту стекла академско звање 
мастер, морају да имају претходно завршене основне 
академске студије из области предмета, односно на 
студијским групама/програмима: језик, књижевност, 
култура модул Немачки језик и књижености, Немач-
ки језик. За радно место под 3: доктор стоматологије, 
доктор стоматологије – специјалиста стоматолошке 
протетике, доктор стоматологије – специјалиста паро-
донтологије и оралне медицине. За радно место под 4 
виша медицинска сестра – техничар, виша медицин-
ска сестра, струковна медицинска сестра, организатор 
здравствене неге, специјалиста струковна медицинска 
сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер меди-
цинска сестра, виша медицинска сестра општег смера, 
виша медицинска сестра интернистичког смера, виша 
медицинска сестра хирушког смера, виши медицински 
техничар, дипломирани организатор здравствене неге, 
дипломирани организатор здравствене неге – мастер, 
мастер организатор здравствене неге, мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене основне 
студије у области здравства). Лице треба да има прет-
ходно стечено средње образовање у подручју рада 
Здравство и социјална заштита. Доказ о знању сло-
вачког језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. За радно место 
под 5: виша медицинска сестра – техничар, виша меди-
цинска сестра, струковна медицинска сестра, орга-
низатор здравствене неге, специјалиста струковна 
медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, 
мастер медицинска сестра, виша медицинска сестра 
општег смера, виша медицинска сестра интернистич-
ког смера, виша медицинска сестра хирушког смера, 
виши медицински техничар, дипломирани организатор 
здравствене неге, дипломирани организатор здравс-
твене неге – мастер, мастер организатор здравствене 
неге, мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене основне студије у области здравства). Лице 
треба да има претходно стечено средње образовање у 
подручју рада Здравство и социјална заштита. Доказ 
о знању мађарског језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику. 
Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја http://www.mpn.gov.rs/ кандидати достављају 
и потребну документацију: оверену копију дипломе, 
уверење из казнене евиденције МУП-а о неосуђива-
ности, не старије од 6 месеци, уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију не старије од 
6 месеци). Доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Кандидат који има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина доставља одго-
варајућу потврду/уверење установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из педагогије и 
психологије, односно уверење о положеном стручном 
испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који нема образо-

вање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина је обавезан да га стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се 
да наставник, 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 образовање и психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина. Психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима извршиће 
Национална служба за запошљавање, а доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима доставиће изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати 
на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве слати на адресу школе Медицин-
ска школа „7. април”, Нови Сад, Војводе Книћанина 1, 
уз обавезну назнаку: „За пријаву на конкурс за радно 
место (навести радно место)” у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа.

ПАНЧЕВО

ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ”
26234 Банатски Брестовац

Олге Петров 1

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61, 05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18), треба да испуња-
ва услове утврђене Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) (даље: Закон), односно да: 
има одговарајуће образовање односно да има стечено 
основно образовање и васпитање (први степен струч-
не спреме); има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, и потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Уз пријавни формулар кандидат треба да достави 
следећу документацију: радну биографију; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија не старија од 6 месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија не старија од 6 месеци); оверену фотокопију 
дипломе не старију од 6 месеци; доказ, из казнене 
евиденције МУП Републике Србије, да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (не старији од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса); доказ о знању српског јези-
ка (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Уз пријавни формулар и 
потребну документацију кандидат доставља и податке 
о адреси пребивалишта и броју телефона на који може 
бити контактиран. Доказ да има психофизичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом и радном биографијом, 

кандидати достављају лично или путем поште на адре-
су школе, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Ближе информације могу 
се добити од секретара школе: 013/626-121 сваког рад-
ног дана од 9 до 12 часова.

МАШИНСКА ШКОЛА „ПАНЧЕВО” 
26000 Панчево, Браће Јовановић 103

тел. 013/316-396 факс: 314-024 
e-mail: office@masinska.edu.rs

Наставник физичког васпитања

Наставник социологије / устава  
и права грађана

Наставник машинске групе предмета
2 извршиоца

Домар
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
4/2022, 14/2022 и 15/2022), Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада машинство и обрада метала („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 4/2022 и 15/2022) и чла-
ном 26 Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Машинској школи „Панчево” којим је про-
писано да послове домара може да обавља лице са 
средњим стручним образовањем (3, 4. или 5. ССС); 
2) да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из става 1 тач. 1), 3) -5) су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад подноси кандидат који није стекао диплому 
на српском језику, потврдом установе која је издала 
диплому да је кандидат пратио наставу на српском 
језику. Потребна документација: извод из матичне 
књиге рођених; доказ о неосуђиваности; уверење о 
држављанству РС; диплома или уверење о стеченом 
образовању. Уз одштампан пријавни формулар, који 
се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, и кратку биографију, кандидати су 
дужни да приложе потребна документа, у оригиналу 
или као оверену фотокопију (не старију од 6 месеци) 
и доставе (поштом или лично) на адресу Школе, са 
назнаком за које радно место конкуришу. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„МАРА МАНДИЋ”
26000 Панчево, Цара Душана 34

тел./фаx 013/353-284
e-mail: info@maramandic.edu.rs

1) Дефектолог наставник
са одељенским старешинством  

у посебним условима
7 извршилаца

2) Дефектолог наставник
у посебним условима

13 извршилаца
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3) Дефектолог наставник
у посебним условима – реедукатор 

психомоторике

4) Дефектолог наставник
са одељенским старешинством у 

комбинованом одељењу од три разреда  
у посебним условима

5) Спремачица
у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидати за радна места од од 1) до 4) 
морају испуњавати услове у погледу образовања 
предвиђеним Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и васпитача 
у основној школи за ученике са сметњама у развоју 
и инвалидитетом („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 17/2018 и 6/20); а за радно место 5 кан-
дидати треба да имају основну школу. У радни однос 
у установи може да буде примљено лице, под услови-
ма прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање; 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 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
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. тач. 1) и 3) до 5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да приложи: попуњен 
и одштампан пријавни формулар који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
краћу биографију, оверен препис / фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченог на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (подноси се пре закључења уговора о раду), 
уверење (не старије од 6 месеци) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: 
ШОСО „Мара Мандић”, Цара Душана 34, 26000 Панче-
во или предати лично. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара Школе и 
преко телефона 013/353-284.

ОШ „АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”
26227 Долово, Аксентије Максимовића 1 

тел. 013/263-207
e-mail: osamdolovo@gmail.com

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице 
које испуњава услове из чл. 140 став 1 и 2, члан 122 
и члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017) 
и услове прописане Правилником о ближим услови-
ма за избор директора установе образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 108/2015), и то: да 
има одговарајуће високо образовање за наставника у 
основној школи, односно педагога или психолога, сте-

чено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, осносно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су уређива-
ли високо образовањедо 10. септембра 2005. године; 
лице из тачке 1 подтачка 2 мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела насиље у 
породици, осузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнуће; за 
кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и 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 пред-
лога за наведена кривична дела, непостојање дискри-
минаторног понашања, утврђеног у складу са законом; 
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик, 
као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да има најмање осам 
година стажа у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
да има дозволу за рад за наставника, педагога или пси-
холога (лиценца или стручни испит); да има положен 
испит за директора школе (изабрани кандидат је дужан 
да положи испит за директора школе у законом пропи-
саном року). Кандидат уз пријаву треба да приложи 
доказе да испуњава наведене услове, и то: оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
оверену копију уверења о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу; уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак и 
да није покренута истрага, уверење издато од надлеж-
не полицијске управе о казненој евиденцији за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања и уверење Привред-
ног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти – сва 3 уверења не старија од 6 месеци; уверење 
о држављанству Републике Србије (у оригиналу или 
оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених (фотокопија), фотокопију 
важеће личне карте или очитану биометријску личну 
карту; доказ да кандидат зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад – српски језик (само кан-
дидат који образовање није стекао на српском језику), 
кандидат доставља потврду одговарајуће високошкол-
ске установе да је положио испит из српског језика у 
оригиналу или оверену фотокопију; потврда о радном 
искуству најмање 8 година радног искуства у области 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, – уверење о положеном испиту за 
директора (пријава која не буде садржала уверење о 
положеном испиту за директора школа неће се сматра-
ти непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законксом року положи испит за директора шко-
ле); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад с децом и ученицима (лекарско уверење). 
Поред свих наведених услова, на конкурс може да се 
пријави кандидат који има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за наставника те врсте школе на 
пословима образовања и васпитања. Осим утврђивања 
испуњености услова за избор директора, комисија цени 
доказ о резултату стручно педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника). Уколико 
се на конкурс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно педагошког надзора установе и оце-
ну спољањшег вредновања. Доставити и биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рад директора школе. Сви докази прилажу се 
у оригиналу или овереним фотокопијама не старијим 
од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
документацијом и прилозима достављају се поштом на 

горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс 
за директора” или лично у секретеријату школе. Додат-
не информације путем телефона: 013/263-207.

ОШ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10

тел. 013/2624-059
e-mail: osjabuka@mts.rs

1) Наставник предметне наставе – 
математика

2) Наставник предметне наставе – 
хемија

са 60% радног времена

3) Домар / мајстор одржавања

4) Стручни сарадник / педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове пропи-
сане чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020, 
129/2021) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основном 
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, 20/2020, 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), и то: 1) 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 
др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021); 2) за радно 
место домар / мајстор одржавања под ред. бројем 3) 
поред општих услова прописаним законом треба да 
има одговарајуће средње образовање, IV степен стру-
чне спреме; 3) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5) да има држављанство Републике Србије; 6) 
да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Pосебан услов за радно место: 
домар /мајстор одржавање: да има завршену обуку 
руковалац парних котлова. Докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс: попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије; радна биографија / CV; оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује одговарајуће образовање; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених (на новом обрасцу); оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање које издаје надлежна полицијска управа МУП-а 
РС (не старије од 6 месеци) као и доказ да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад, уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику. Доказ за радно место: домар/
мајстор одржавања о завршеној обуци за руковалац 
парних котлова. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Достављени подаци биће обрађивани у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Службени глас-
ник РС”, број 87/2018). Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним и попуњеним пријавним формуларом доставља 
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школи лично или поштом на адресу: Основна школа 
„Гоце Делчев” Трг Бориса Кидрича 10, 26201 Јабука, 
са назнаком „За конкурс” у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступ-
ка, о чему ће бити обавештени набројеве телефона 
или имејл адресе 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 пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима и 
обавља разговор са кандидатима са листе. Разговор 
са кандидатима ће се обавити у просторијама Основне 
школе „Гоце Делчев” у Јабуци, с тим што ће кандидати 
о датуму и времену бити обавештени на бројеве теле-
фона или имејл адресе које су навели у својим прија-
вама. Конкурсна комисија сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Директор доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од 
дана достављања образложене листе.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”

26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник здравствене неге
3 извршиоца

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног 
односа и: 1. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима; 2. да није осуђиван правос-
нажном 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 породици, оду-
зимање 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 међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3. 
држављанство Републике Србије; 4. знање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти морају да испуне и посебни услов у смислу одго-
варајућег образовања и то: виша медицинска сестра 
– техничар; струковна медицинска сестра; организатор 
здравствене неге; специјалиста струковна медицинска 
сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер меди-
цинска сестра; виша медицинска сестра општег смера; 
виша медицинска сестра интернистичког смера; виша 
медицинска сестра хируршког смера; виши медицински 
техничар; дипломирани организатор здравствене неге; 
дипломирани организатор здравствене неге – мастер; 
мастер организатор здравствене неге; мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене основне 
академске студије у области здравства).

Референт за рачуноводствено-
финансијске послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног 
односа и: 1. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима; 2. да није осуђиван правос-
нажном 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 породици, оду-
зимање 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 међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3. 
држављанство Републике Србије; 4. знање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти морају да испуне и посебни услов у смислу одгова-
рајућег образовања и то: средње образовање; знање 
рада на рачунару.

Техничар одржавања информационих 
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног 
односа и: 1. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима; 2. да није осуђиван правос-
нажном 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 породици, оду-
зимање 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 међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3. 
држављанство Републике Србије; 4. знање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти морају да испуне и посебни услов у смислу одгова-
рајућег образовања и то: средње образовање.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
формуларом достављају Школи. Адреса на којој се 
налази формулар: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc 
Потребна докумантација: доказ о испуњености услова 
одговарајућег образовања и држављанства, доказ да 
није осуђиван (тачка 2 услова), док се доказ о испуње-
ности услова психичке, физичке и здравствене способ-
ности подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве са потребном документацијом слати искуљу-
чиво на горе наведену адресу.

ПИРОТ

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”
18330 Бабушница, Седми јули 26

тел. 010/385-021

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Услови које кандидат треба да испуњава: 
1.завршена средња или виша школа или основне ака-
демске студије финансијског смера и стечено звање 
економски техничар или економиста (IV или VI степен 
стручне спреме; НОКС ниво 4.2 или 6.1.); 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању најмање три месе-
ца, као и за кривична дела: насиље у породици, оду-
зимње малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Kандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, кандидат дос-
тавља доказ о испуњавању тражених услова у овере-
ној фотокопији: доказ о одговарајућој стручној спреми 
и језику на коме се школовао; уверење да није осуђи-
ван за групу кривичних дела из конкурса (издаје МУП); 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених / венчаних; потврду Повереника за заштиту 
равноправности да за кандидата није утврђено дис-
криминаторно понашање (захтев написан у слобод-
ној форми доставља се на адресу Повереника, буле-
вар краља Александра 84, Београд, или скениран (или 
фотографију) на мејл адресу: poverenik@ravnopravnost.
gov.rs (саставни су део пријаве на конкурс). Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Кандидати пријављени на 
конкурс у обавези су, да на основу обавештења шко-
ле, изврше проверу психофизичких способности за 
рад са ученицима по процедури Националне службе 
запошљавања. Рок за подношење пријава кандидата 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса 

у листу „Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве на конкурс неће бити разматране. Кандидати 
пријаве достављају на адресу: ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН 
ЛАЗАРЕВИЋ” (За конкурсну комисију), 18330 Бабушни-
ца, ПАК627102, Улица 7. јули 26.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Наставник услуживања  
са практичном наставом

са 70% радног времена

УСЛОВИ: кандидат траба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање (у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања): (1) виши стручни радник технологије услужи-
вања; (2) ресторатер; (3) менаџер хотелијерства, смер 
ресторатерство; (4) виши стручни радник – комерција-
лист угоститељства; (5) виши стручни радник органи-
затор у угоститељству, одсек или смер услуживање; 
(6) виши стручни радник у угоститељству, смер услу-
живање; (7) виши стручни радник организатор посло-
вања у угоститељству, одсек услуживање; (8) виши 
угоститељ; (9) комерцијалист – угоститељства; (10) 
виши стручни радник струка угоститељска – зани-
мање комерцијалист угоститељства; (11) економист, 
на одсеку за финансијско пословање предузећа; (12) 
менаџер хотелијерства, смер ресторатерство; (13) 
виши стручни радник у угоститељству, одсек услу-
живање; (14) дипломирани економиста – менаџер за 
хотелијерство; (15) економиста за туризам и угости-
тељство; (16) економиста за туризам и хотелијерство; 
(17) економиста за туризам и угоститељство смер услу-
живања; (18) економиста за туризам и угоститељство, 
смер ресторатерство – услуживање; (19) економиста 
– менаџер за туризам и угоститељство; (20) струков-
ни економиста на студијском програму – туризам и 
угоститељство и студијском програму туризам и хоте-
лијерство; (21) економиста за менаџмент, на смеру 
туризам и угоститељство; (22) струковни менаџер 
ресторатерства из области менаџмента и бизниса; 
(23) струковни менаџер хотелијерства; (24) струковни 
менаџер за туризам и угоститељство из области еко-
номских наука; (25) струковни економиста за туризам 
и угоститељство; (26) струковни менаџер из области 
менаџмента и бизниса; (27) дипломирани економиста 
– менаџер за туризам; (28) дипломирани економиста 
– менаџер туризма; (29) дипломирани економиста – 
менаџер за туризам, на смеру Туристички менаџмент, 
ако су изучавани наставни садржаји из области пред-
мета; (30) дипломирани економиста – менаџер за 
хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако 
су изучавани наставни садржаји из области предме-
та; (31) дипломирани економиста – менаџер за тури-
зам, ако су на основним академским студијама изу-
чавани наставни садржаји из области предмета; (32) 
дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, 
ако су на основним академским студијама изучавани 
наставни садржаји из области предмета; (33) мастер 
економиста, претходно завршене основне академске 
студије на студијском програму Туризам и хотелијер-
ство или Економија, модул менаџмент у туризму; (34) 
мастер менаџер, претходно завршене основне студије 
на студијском програму Менаџер у хотелијерству; (35) 
виши стручни радник, струке угоститељско-туристичке, 
занимање услуживање; (36) специјалиста струковни 
економиста за пословну економију и менаџмент угос-
титељства и гастрономије, ако су изучавани наставни 
садржаји из области предмета; (37) мастер профе-
сор стручних предмета, претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму Туризам и 
хотелијерство ако су на основним академским студија-
ма изучавани наставни садржаји из области предме-
та. Лице из тачке 18) мора имати претходно стечено 
средње образовање за образовни профил: конобар, 
техничар услуживања или угоститељски техничар. 
Да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван пра-
воснажном 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, да је држављанин Републике Србије, да зна 
српски језик на коме се остварује образовно васпит-
ни рад. Кандидати уз пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министраства просвете, науке 
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и технолошког развоја прилажу: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању. Кандидат који је сте-
као одговарајуће високо образовање по прописима 
који уређивали високо образовање од 10. септембра 
2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе 
о завршеним студијама првог степена; уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци), канди-
дати који образовање нису стекли на српском језику, 
достављају и доказ да познају језик на коме се ост-
варује образовно васпитни рад – оверена фотокопија 
дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на српском језику или оригинал 
или оверена фотокопија уверења односно потврде о 
положеном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Пријавни формулар са потреб-
ном документацијом се подноси лично или се шаље 
на адресу: Економска школа Пирот, Таковска број 24, 
18300 Пирот, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

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

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 122 став 2, 3 и 4, чланом 139 и чланом 140 
став 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 
– др. закон, 6/20 и 129/21), и то: 1. да има одгова-
рајуће високо образовање стечено за васпитача или 
стручног сарадника 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултрадисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, за васпитача или стручног 
сарадника и најмање 8 година рада у установи, након 
стеченог одговарајућег образовања, лице из става 1 
тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет односно групу предмета; да 
има одговарајуће високо образовање за васпитача 
или стручног сарадника на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије) и студијама у трајању од 3 
године или вишем образовању за васпитача и најмање 
10 година рада у предшколској установи на послови-
ма васпитања и образовања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 2. да има дозволу за рад (лицен-
це); 3. савладану обуку и положен испит за директора 
установе; 4. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; 5. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 

других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 6. да има држављанство Републике Србије; 7. 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Уз формулар са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз пријаву 
кандидати треба да приложе: доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију, не старију од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, односно одговарајућем 
образовању; оверен препис или оверену фотокопију 
документа о положеном стручном испиту, односно 
лиценци за васпитача, односно стручног сарадника; 
доказ о радном стажу у установи на пословима вас-
питања и образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања; преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима; доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом (подноси се пре 
закључења уговора о раду); доказ о савладаној обуци 
и положеном испиту за директора установе (изабра-
ни кандидат за директора установе који нема обуку и 
положен испит за директора биће обавезан да испит 
положи у року од две године од дана ступања на дуж-
ност); уверење издато од надлежног суда да против 
кандидат није покренута истрага, нити је подигну-
та оптужница, односно да није покренут кривични 
поступак за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од 6 месеци), доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолтног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење / извод из казнене евиденције 
издато од стране надлежне службе МУП-а, не старије 
од 6 месеци и потврда повереника о заштити равноп-
равности); доказ о познавању језика на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад кандидат доставља 
само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику; доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора – извештај просветног саветника уколи-
ко је кандидат иамо појединачни стручни надзор, као 
и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, овај доказ 
доставља само кандидат који је претходно обављао 
дужност директора установе, у супротном потребно 
је доставити потврду надлежне школске управе да у 
његовом периоду није вршен стручно-педагошки над-
зор. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова подносе се на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „Конкурс за директора” или се 
предају лично у секретаријату установе, радним дани-
ма од 07.00 до 15.00 часова. Ближе информације о кон-
курсу се могу добити од комисије за избор директора 
установе и на број телефона 012/7643-116.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописа-
них Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/17 
и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњавају 
и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1. тач-
ка 1), 2), 3), 4) и 5) и чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21) услове из Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021) и посебне услове из Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Свети Сава” у Пожаревцу у Пожаревцу: 1. да 
имају одговарајуће образовање из члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 

10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/21): настав-
ник, 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 академске студије), 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; кандидат 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2. да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да имају држављан-
ство Републике Србије; 5. да знају српски језик и језик 
на којем се остварује васпитно-образовни рад. Канди-
дати уз пријаву на конкурс треба да доставе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању и оверену фотокопију додатка дипломи; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
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 кри-
вична 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења из надлеж-
ног суда да није покренут кривични поступак и истрага 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
(подносе само кандидати који су стекли одговарајуће 
образовање на другом језику); кратку радну биогра-
фију (CV) са обавезним навођењем адресе становања и 
броја телефона; попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет старнице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју ће извршити Национал-
на служба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака, а пре доношења одлуке о избору кан-
дидати биће позвани на разговор. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду 
достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима – лекарско 
уверење не старије од 6 месеци. Конкурс за радна мес-
та отворен је 8 дана од дана објављивања. Својеруч-
но потписану пријаву на конкурс са потребном доку-
ментацијом кандидати достављају поштом или лично 
(у затвореној коверти) у секретаријату школе, сваког 
радног дана од 08.00 до 14.00 часова, на горе наведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос 
за радно место наставник разредне наставе”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

12254 Раброво, Светог Саве бб.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аут. тума-
чење), кандидат мора да испуњава и посебне усло-
ве прописане члановима 139, 140 Закона о основама 
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система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20, 
129/21), и то: одговарајуће образовање у складу са 
члановима 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20, 129/21); под одго-
варајућим образовањем подразумева се високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правиликом о степену и врсти обра-
зовања 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) за рад 
на радном месту наставника разредне наставе, 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштитећних међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
може преузети са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете (www.mpn.gov.rs/formular за пријем 
у радни однос у установама образовања и васпитања), 
а потребну документацију заједно са одштампаним и 
попуњеним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију кан-
дидата; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију 
не старије од 6 месеци); оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; лица која су стекла звање 
мастер достављају још и оверену фотокопију дипломе 
којом потврђују да имају завршене основне академ-
ске студије студијског програма; уверење МУП-а из 
казнене евиденције, доказ о неосуђиваности (ориги-
нал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 
непостојање дискриминаторског понашања на страни 
кандидата утврђено у складу са законом (кандидат 
прибавља потврду од Повереника за заштиту равноп-
равности), 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 високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика; доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду (лекарско уверење). Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор школе 
која утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са лис-
те, сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Директор установе доноси решење о избору кан-
дидата по конкурсу у року од 8 дана од достављања 
образложене листе. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Не благовреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање 
као ни копије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Приложена конкурсна документа-
ција неће се враћати кандидатима. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова (потребну документацију, 
заједно са одштампаним формуларом) доставити лич-
но у школу (радним данима од 08.00 до 14.00 часова, 
у затвореној коверти) или слати на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс – наставник разредне наставе”. 
Контакт телефон: 012/885-120.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12321 Лазница, Кнез Михајлова 11

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане 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 и 
6/2020) и да имају одговарајуће образовање у складу 
са Уредбом о каталогу радних места у јавним службама 
и другим организацијама у јавном сектору („Службени 
гласник РС”, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018). Кандидати 
морају: да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Докази о испуњености услова подносе се уз 
пријаву на конкурс, а лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву на конкурс, кандидати поред биографије и 
копије личне карте треба да приложе у оригиналу или 
оверене копије (не старије од 6 месеци), дипломе о 
стеченом образовању, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности и 
да за кандидата није утврђено дискриминаторно пона-
шање (потврда од Повереника за заштиту равноправ-
ности). 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 запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Кандидати подносе пријаву са доказима о 
испуњавању услова у затвореној коверти, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за домара / мајстора одржавања”, 
на горе наведену адресу. Рок за подношење пријава 
кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у листу „Послови”. Неће се разматрати пријаве које су 
неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени 
докази који се траже конкурсом, као ни пријаве оних 
кандидата који не испуњавају услове у погледу обра-
зовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који 
се прикупљају у току конкурсног поступка биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Службени гласник РС”, бр. 87/18). 
Ближе информације о конкурсу се могу добити на број 
телефона 012/649-302 радним данима од 08.00-14.00 
часова.

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020и 129/2021) и да имају одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140-142 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) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 1/2012, 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). Кандидати 
морају: да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 

обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Докази о испуњености услова подносе се уз 
пријаву на конкурс, а лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву на конкурс, кандидати поред биографије 
и копије личне карте треба да приложе у оригиналу 
или оверене копије (не старије од 6 месеци), дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који 
има високо образовање стечено на студијама другог 
степена доставља оверену фотокопију дипломе другог 
степена и оверену копију дипломе основних академ-
ских студија, доказ о неосуђиваности и да за кандидата 
није утврђено дискриминаторно понашање (потврда, 
уверење или други документ издат од стране МУП-а 
РС и потврда од Повереника за заштиту равноправ-
ности), уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, доказ о познавању српског језика као 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад – 
доставља само кандидат који није стекао образовање 
на српском језику. Неће се разматрати пријаве које су 
неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени 
докази који се траже конкурсом, као ни пријаве оних 
кандидата који не испуњавају услове у погледу обра-
зовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који 
се прикупљају у току конкурсног поступка биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Службени гласник РС”, број 87/18). 
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 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Кандидати подносе пријаву са доказима о испуњавању 
услова у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на 
конкурс за наставника математике са 88, 89% рад-
ног времена, на неодређено време”, на горе наведену 
адресу. Рок за подношење пријава кандидата на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови”. 
Ближе информације о конкурсу се могу добити на број 
телефона 012/649-302 радним данима од 08.00-14.00 
часова.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6/8

Наставник зуботехничке групе предмета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17 и 95/18), потребно је да кандидат испуњава и 
посебне услове, прописане члановима 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), и то да: 1. да има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања као и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних радника у стручним школама у 
подручју рада Здравство и социјална заштита („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/2022) који 
прописују да наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада зуботехничке групе предмета може да изво-
ди: 59) Ортодонтски апарати: (2) Вежбе и практична 
настава у блоку: доктор стоматологије; специјалиста 
доктор стоматологије, специјалиста ортопедије вили-
ца; виши зубни техничар; виши зубни техничар – про-
тетичар; струковни зубни протетичар; специјалиста 
струковни зубни протетичар. Лице из подтачке (2) ал. 
(3) – (6) треба да има претходно стечено средње обра-
зовање у подручју рада Здравство и социјална заштита 
за образовни профил зубни техничар. 63) Морфологија 
зуба: (2) Вежбе и практична настава у блоку: доктор 
стоматологије; доктор стоматологије, специјалиста сто-
матолошке протетике; специјалиста доктор стоматоло-
гије, специјалиста стоматолошке протетике; виши зуб-
ни техничар; виши зубни техничар – протетичар; 
струковни зубни протетичар; специјалиста струковни 
зубни протетичар. Лице из подтачке (2) ал. (4) – (7) 
треба да има претходно стечено средње образовање у 
подручју рада Здравство и социјална заштита за обра-
зовни профил зубни техничар. 64) Тотална протеза: (2) 
Вежбе и практична настава у блоку: доктор стоматоло-
гије; доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 
протетике; специјалиста доктор стоматологије, спе-
цијалиста стоматолошке протетике; виши зубни техни-
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чар; виши зубни техничар – протетичар; струковни 
зубни протетичар; специјалиста струковни зубни про-
тетичар. Лице из подтачке (2) ал. (4) – (7) треба да 
има претходно стечено средње образовање у подручју 
рада Здравство и социјална заштита за образовни про-
фил зубни техничар. 65) Парцијална протеза: (2) Веж-
бе и практична настава у блоку: доктор стоматологије; 
доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 
протетике; специјалиста доктор стоматологије, спе-
цијалиста стоматолошке протетике; виши зубни техни-
чар; виши зубни техничар – протетичар; струковни 
зубни протетичар; специјалиста струковни зубни про-
тетичар. Лице из подтачке (2) ал. (4) – (7) треба да 
има претходно стечено средње образовање у подручју 
рада Здравство и социјална заштита за образовни про-
фил зубни техничар. 66) Фиксна протетика: (2) Вежбе 
и практична настава у блоку: доктор стоматологије; 
доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 
протетике; специјалиста доктор стоматологије, спе-
цијалиста стоматолошке протетике; виши зубни техни-
чар; виши зубни техничар – протетичар; струковни 
зубни протетичар; специјалиста струковни зубни про-
тетичар. Лице из подтачке (2) ал. (4) – (7) треба да 
има претходно стечено средње образовање у подручју 
рада Здравство и социјална заштита за образовни про-
фил зубни техничар. 2. Да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима. 
3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног детета, 
запуштање и злостављање малолетног детета или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
делапротив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. 4. да има 
држављанства Републике Србије; 5. да зна језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из става 1 тачка 1), 3), 4) и 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 
тачка 2 овог члана пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства и одштапани 
пријавни формулар са потребном документацијом дос-
тављају установи. Уз пријаву кандидати дужни су да 
доставе и следећу документацију и то: пријавни фор-
мулар (попуњава се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
достављају школи одштампани пријавни формулар); 
кратку биографију (CV); оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних радника у стручним 
школама у подручју рада Здравство и социјална зашти-
та („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 
4/2022); уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима – лекарско уверење доказује се пре закљу-
чења уговора о раду); уверење да није осуђивано пра-
воснажном 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрњављење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићеним међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
коју није, иу складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (доказ доставља кандидат уз конкур-
сну документацију, а прибавља га код надлежне поли-
цијске управе); доказ да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичних дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Напред наведено образовање 
наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу (доставља се оригинал или оверена фото-
копија документа којим се доказује потребно образо-
вање); да зна српски језик и језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад; фотокопија / очитана лична 
карта. Конкурс спроводи конкурсна комисија. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од 8 дана од истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 

ужи избор упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу. Кандидат незадовољан 
решењем о изабраном кандидату може да поднесе 
жалбу органу управљања, у року од осам дана од дана 
достављања решења из става 8. овог члана. Орган 
управљања о жалби одлучује у року од 15 дана од 
дана подношења жалбе. Кандидат који је учествовао у 
изборном поступку има право да, под надзором 
овлашћеног лица у установи, прегледа сву конкурсну 
документацију, у складу са законом. Решење о избору 
кандидата оглашава се на званичној интернет страни-
ци Министарства, када постане коначно. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање 
као и пријаве оних кандидата који не испуњавају усло-
ве у погледу врсте и степена стручне спреме. Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима и дока-
зима о испуњености услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају 
на адресу: Медицинска школа, Лоле Рибара 6-8, 12000 
Пожаревац, са назнаком „За конкурс за наставника 
зуботехничке групе предмета”. Ближе информације о 
конкурсу се могу добити код секретара школе лично, 
телефоном 012/541-625 или путем мејла medicinskapo@
gmail.com. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12304 Рановац, Рановац бб.

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), потребно је да кандидат испуњава и посеб-
не услове прописане чл. 139 Закона о основама систе-
ма 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 сте-
пен и врсту стручне спреме према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), и 
то: професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар – информати-
чар, професор математике и рачунарства, дипломира-
ни математичар за математику економије, професор 
информатике – математике, дипломирани математичар 
– астроном, дипломирани математичар – примењена 
математика, дипломирани математичар – математика 
финансија (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани информатичар, мастер матема-
тичар, мастер професор математике, мастер професор 
математике и физике, мастер професор математике и 
информатике, мастер професор физике и математике, 
мастер професор информатике и математике, дипломи-
рани професор математике – мастер, дипломирани 
математичар – мастер, дипломирани инжењер матема-
тике – мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани математичар – професор мате-
матике, дипломирани математичар – теоријска 
математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), професор 
хемије – математике, професор географије – математи-
ке, професор физике – математике, професор биоло-
гије – математике, професор математике – теоријско 
усмерење, професор математике – теоријски смер, 
дипломирани математичар и информатичар, дипломи-
рани математичар – механичар, мастер професор пре-
дметне наставе, мастер математичар – професор мате-
матике. Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да поседује одговарајуће високо образовање из члана 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („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 образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-

плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог чла-
на мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем. и да испуњава услове пропи-
сане Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни 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: професор математике, дипло-
мирани математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар – информатичар, професор математике и 
рачунарства, дипломирани математичар за математику 
економије, професор информатике – математике, 
дипломирани математичар – астроном, дипломирани 
математичар – примењена математика, дипломирани 
математичар – математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани инфор-
матичар, мастер математичар, мастер професор мате-
матике, мастер професор математике и физике, мастер 
професор математике и информатике, мастер профе-
сор физике и математике, мастер професор информа-
тике и математике, дипломирани професор математике 
– мастер, дипломирани математичар – мастер, дипло-
мирани инжењер математике – мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани матема-
тичар – професор математике, дипломирани математи-
чар – теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи гео-
метрије), професор хемије – математике, професор 
географије – математике, професор физике – матема-
тике, професор биологије – математике, професор 
математике – теоријско усмерење, професор математи-
ке – теоријски смер, дипломирани математичар и 
информатичар, дипломирани математичар – механи-
чар, мастер професор предметне наставе, мастер мате-
матичар – професор математике. Да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања и то за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним 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 језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар са сајта МП 
кандидати достављају и следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, кандидат који има високо образовање 
стечено на студијама другог степена доставља оверену 
фотокопију дипломе другог степена и оверену копију 
дипломе основних академских студија; доказ да канди-
дат 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 3 
месеца и потврда од Повереника за заштиту равноп-
равности, не старија од 6 месеци); доказ о познавању 
српског језика као језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад – доставља само кандидат који није 
стекао образовање на српском језику (потврда, уве-
рење или други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе, оригинал или оверена фото-
копија); уверење о држављанству Републике Србије, 
оригинал не старији од шест месеци или оверена фото-
копија истог; оригинал извода из матичне књиге рође-
них не старијег од шест месеци или оверену фотоко-
пију истог (на прописаном обрасцу, са холограмом). 
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Уверење о здравственој способности кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. У пријави кандидат 
треба да наведе тачну адресу на којој живи, мејл адре-
су и број телефона. Неће се разматрати пријаве које су 
неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени 
докази који се траже конкурсом, као ни пријаве оних 
кандидата који не испуњавају услове у погледу образо-
вања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који се 
прикупљају у току конкурсног поступка биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном 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 
адресу Основна школа „Јован Шербановић”, Улица 
Рановац бб., 12304 Рановац, са назнаком „Конкурс за 
наставника математике за 88,89% радног времена, на 
неодређено време” поштом. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити радним данима преко телефона 
012-341-012.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ”

12315 Рашанац, Пожаревачка 4
тел. 012/340-015, 069/3403-750
e-mail: skolarasanac@gmail.com

Наставник математике
за 88,88% радног времена

2 извршиоца

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати за наставника математике и рад-
но место чистачица треба да испуњавају следеће усло-
ве: да поседују одговарајуће образовање из члана 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилника о врсти стручне спреме наставни-
ка, васпитача и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016), да испуњавају 
услове прописане чланом 139 став 1 тачка 1), 2), 3), 
4) и 5) Закона о основама система образовања и вас-
питања; Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи у ориги-
налу или овереном препису / фотокопији следећу доку-
ментацију: 1) потписану биографију са тачном адре-
сом на којој живе и бројем телефона (CV), 2) извод из 
матичне књиге рођених; 3) уверење о држављанству, 
не старије од шест месеци; 4) диплому или уверење 
о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који 
има високо образовање стечено на студијама другог 
степена доставља оверену копију дипломе другог сте-
пена или уверење и оверену копију дипломе основних 
академских студија или уверење; 5) уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове; 6) доказ о неосуђиваности, не старији од шест 
месеци (уверење из МУП-а); 7) доказ да није утврђено 
дискриминаторно понашање сагласно члану 139 став 1 
тачка 3 Закона (документ издат од стране Повереника 
за заштиту равнопраности не старији од 6 месеци); 8) 
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат по коначности 
одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. 
Конкурсна комисија коју именује директор утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од осам дана од истека рока за пријем пријава 
и кандидате који су изабрани у ужи избор упућује у 
року од осам дана на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. О датуму провере пси-
хофизичких способности кандидати ће бити благовре-
мено обавештени од стране школе. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима, обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору канди-
дата у року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве на конкурс слати на горе наве-
дену адресу. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, следеће услове: 1. да има одговарајуће 
образовање прописано Законом и Правилником којим 
се прописује степен и врста образовања наставника 
и стручног сарадника у основној школи; доказ: – уве-
рење – диплома о одговарајућој стручној спреми (са 
додатком дипломи уколико је издат уз диплому); 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; доказ: лекарско уве-
рење; 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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; докази: 1. уве-
рење суда и 2. уверење МУП-а, 4. да има држављан-
ство Републике Србије; доказ: уверење надлежног 
органа; 5. да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад; Услови из става 1овог 
члана доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се током рада. Докази о испуњености 
услова из става 1тачке 1), 3) -5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Наставник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена који комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање, до 
10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Изу-
зетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве и приложена документација се 
не враћају. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију у овереној копији, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Пријаве 
и приложена документација се не враћају. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Молбе слати на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс – за разредну наставу”.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „Др ЏЕВАД ЉАЈИЋ”
36312 Дуга Пољана
тел. 020/5375-012

Наставник математике
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 – одлука УС и 95/2018 – аутентично 
тумачење), испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
други закони, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021), и то да: 1) има одговарајуће образовање; 
поседовање одговарајућег образовања (предвиђе-
но чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања), и то: високо образовање стечено на сту-

дијама другог степена – мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије и то: 1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно сручне области или области педагош-
ких наука; или високо образовање стечено на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да против кандидата није покренут поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора, 5) има 
држављанство Републике Србије; 6) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад у 
школи. Кандидат попуњава пријавни формулар који 
преузима на званичној страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и са одштампаним 
пријавним формуларом доставља следећу документа-
цију: оврен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању (кандидати који 
су завршили други степен достављају и диплому са 
основних академских студија); оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС (које није старије од 6 месеци); уверење о неос-
уђиваности за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 
закона о основама система образовања и васпитања 
кандидат прибавља у надлежној полицијској управи 
МУП-а не старије од 6 месеци, у оригиналу или ове-
реној копији; уверење из суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, покренута оптужница или доне-
то решење о одређивању притвора (не старије од 6 
месеци); доказ о знању српског језика, као и језика 
на којем се изводи образовно васпитни рад у школи 
доставља се само у колико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику; доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Конкурс спроводи комисија коју име-
нује директор у складу са законом. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали 
услове конкурса, у року од 8 дана од дана истека рока 
за подношење пријава упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из претходног ста-
ва и сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Директор доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана пријема образложене лис-
те кандидата. Лице које буде изабрано по конкурсу, 
дужно је да приложи доказ о поседовању психичке, 
физичке и зравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) пре закључења уговора 
о раду, тражена документа достављају се у оригиналу 
или овереној копији, лично или послати у затвореној 
коверти на адресу ОШ „Др Џевад Љајић”, 36312 Дуга 
Пољана, са назнаком за конкурс. Рок за достављање 
пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. тел. за инфо. 020/5375-012 
(секретар школе).

Помоћни радник – чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва и услове из члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
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РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/2019, 6/20 и 
129/2021), и то: 1) да има одговарајуће образовање 
– основно образовање; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 против 
кандидата није покренут поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора, 5) да има држављан-
ство Републике Србије; 6) да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад у школи. 
Кандидат попуњава пријавни формулар који преузима 
на званичној страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и са одштампаним пријавним 
формуларом доставља следећу документацију: оверен 
препис или оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеном основном образовању и васпитању); оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (које није старије од 6 месеци); уве-
рење о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 
ст. 1 тачка 3 закона о основама система образовања и 
васпитања кандидат прибавља у надлежној полицијској 
управи МУП-а не старије од 6 месеци, у оригиналу или 
овереној копији; уверење из суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика, као и језика на којем 
се изводи образовно васпитни рад у школи доставља се 
само у колико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кон-
курс спроводи комисија коју именује директор у складу 
са законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који буду испуњавали услове конкурса, у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријава упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима са лис-
те из претходног става и сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и доставља 
је директору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана пријема 
образложене листе кандидата. Лице које буде изабрано 
по конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседовању 
психичке, физичке и зравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) пре закљу-
чења уговора о раду, тражена документа достављају 
се у оригиналу или овереној копији, лично или послати 
у затвореној коверти на адресу ОШ „Др Џевад Љајић” 
36312 Дуга Пољана, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
достављање пријаве је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Тел. за инфо. 
020/5375-012 (секретар школе).

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ”

12370 Александровац
тел. 012/254-435

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 
24 став 1 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 тума-
чење), кандидат мора да испуњава и посебне услове 
из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/21) и то 
да има: а) одговарајуће образовање утврђено Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова 

у ОШ „Херој Роса Трифуновић” Александровац; б) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; в) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 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 њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуње-
ности услова из тачке а), в), г) и д) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) ове 
одлуке доставља се пре закључења уговора о раду. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 
копију не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
неосуђиваности – не старије од 6 месеци (извод из КЕ 
издаје МУП – полицијска управа) и уверење да се про-
тив кандидата не води истрага из надлежног суда; доказ 
да зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику). Кандидати ће бити упућени 
на психолошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија. 
Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу 
донеће се у складу са чланом 154. Закона о основама 
система образовања и васпитања. Разговор са канди-
датима обавиће се у просторијама школе, с тим што 
ће кандидати о датуму и времену обављања разгово-
ра бити обавештени на бројеве контакт телефона које 
су навели у својим пријавама. Рок за пријем пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” 
НЗС. Сва додатна објашњења кандидати могу добити 
путем телефона: 012/254-435.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

31305 Бродарево, Пионирска 1
тел. 033/777-102

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 
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 одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе, педагога 
или психолога школе стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука, мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, за директора 
школе може бити изабрано и лице које, уз испуње-
ност осталих горе наведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест 
високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године, или више образовање, за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора установе и 

најмање десет година рада на пословима образовања 
и васпитања у установи, након стеченог одговарајућег 
образовања; 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 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад настав-
ника и стручног сарадника; 7) да има обуку и положен 
испит за директора установе; 8) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
Уз пријаву и попуњен и одштампан пријавни формулар 
са званичне интернет станице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидат је у обавези 
да приложи следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оригинал / оверену фотокопију докумен-
та о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу за наставника, односно стручног сарадника; 
оригинал / оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу за директора установе образовања 
и васпитања (уколико га кандидат поседује); оригинал 
/ оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање 
8 година рада у области образовања и васпитања (не 
старију од 6 месеци); оригинал / оверену фотокопију 
уверења надлежне службе МУП-а да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци); оригинал / оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
оригинал / оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; оригинал / оверену фоткопију лекарс-
ког уверења о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (не старије од 
6 месеци); оверену фотокопију извештаја просветног 
саветника о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата, уколико је вршен надзор, у супрот-
ном доставити потврду да стручно-педагошки надзор 
кандидата није вршен; оверена фотокопија / кандидат 
који је претходно обављао дужност директора устано-
ве дужан је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора и оцену спољашњег вредновања, уколико је 
вршено спољашње вредновање, у супротном достави-
ти потврду да у периоду његовог мандата није вршен 
стручно-педагошки надзор школе; пријаву на конкурс, 
са радном биографијом и прегледом кретања у служ-
би, поседовању организационих способности и кратким 
прегледом програма рада за време мандата директора 
школе; доказ о знању српског језика, на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад у школи, доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Кандидат изабран за директора шко-
ле 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 прописаним законом. 
Пријаве на конкурс се подносе у затвореним коверта-
ма са назнаком „Конкурс за избор директора школе”, 
лично или путем поште, на горе наведену адресу. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, радним даном од 
7.00 до 14.00 часова, на телефон: 033/777-102.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ”

11420 Смедревска Паланка, 10. октобра 13

Наставник хармонике
у издвојеним одељењима у Свилајнцу  

и Петровцу на Млави

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образовања, 
односно одговарајуће високо образовање из члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/2016), стечено на сту-
дијама другог степена: мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године и то дипломирани 
музичар – акордеониста, дипломирани музичар-усме-
рење акордеониста или мастер музички уметник – 
професионални статус акордеониста или хармоникаш; 
2. поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; 3. поседовање 
држављанства Републике Србије; 4. неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, нити 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; 5. знање 
српског језика, односно језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. 

Домар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образовања, а 
како је прописано чланом 8 Правилника о организа-
цији и ситематизацији радних места у ОМШ „Божидар 
Трудић” у Смед. Паланци и то: основно образовање; 
2. поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; 3. поседовање 
држављанства Републике Србије; 4. неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, нити 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; 5. знање 
српског језика, односно језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним 
формуларом доставља школи. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
краћу биографију; доказ о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверена фотокопија (уверење 
о држављанству не старије од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена 
фотокопија(извод не старији од шест месеци); оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (не старија од шест месеци); доказ о нео-
суђиваности издат од надлежног МУП-а (не старији 
од три месеца); потврду издату од стране Поверени-
ка за заштиту равноправности да за кандидата није 
утврђено дискриминаторско понашање из члана 139 
став 1 тачка 3 ЗОСОВ (не старија од три месеца); доказ 
о знању српског језика, осим за кандидате који су на 
српском језику стекли одговарајуће образовање. Пре 
закључења уговор о раду, кандидат подноси и доказ о 

испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 2 Зако-
на о основама система образовања и васпиатања (уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима). Конкурс спроводи 
конкурсна комисија, коју именује директор. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће 
се узети у разматрање. Решење о избору кандидата 
по конкурсу директор доноси у року од 8 дана од дана 
достављања образложене листе свих кандидата који 
испуњавају услове, а коју сачињава и директору дос-
тавља конкурсна комисија. Школа нема обавезу да 
кандидатима пријављеним на конкурс врати приложе-
ну документацију по конкурсу. Пријаве треба посла-
ти поштом (обавезно са повратницом) уз назнаку „За 
конкурс” на горе навдедену адресуили поднети непо-
средно у Секретаријату школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 026/317-490.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА МИЛОШЕВИЋ”

11420 Смедревска Паланка, Француска 4
тел. 026/310-998

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), потребно је да кандидати: 1. имају одго-
варајуће образовање из области физичког васпи-
тања и спорта у складу са чланом 140 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања и то: 
1) на студијама другог степена мастер академске 
студије (студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета: студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдициплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука у ком случају је неопходна завршеност студија 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно група предмета 
или 2 на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање од 10. септембра 2005. године; 2 имају 
психичку, физичку и здравставену способност за рад 
са децом и ученицима; 3 нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна у трајању од најмање 3 месеца, 
као и кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; 4. имају држављанство Републике Србије; 5. 
знају српски језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Доказ о испуњености услова из тачака 1, 
2, 3, 4 и 5 достављају се уз пријаву. Доказ о знању 
српског језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад је диплома (доставља се прили-
ком доказивања степена и врсте стручне спреме). Уз 
пријаву кандидати треба да доставе следећа докумен-
та: диплому о одговарајућој стручној спреми (оверена 
фотокопија не старија од шест месеци), уверење о 
држављанству (не старија од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених (не старији од шест месеци), 
уверење о неосуђиваности (не старије од три месеца), 
уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (не старији од 3 месеца), лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравставеној способности 
за рад са децом и ученицима (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 3 месеца), потврду издату 
од стране Повереника за заштиту равноправности да 
за кандидата није утврђено дискриминаторско пона-
шање из члана 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (не ста-
рији од 3 месеца). Фотокопије морају бити оверене. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријавни формулар који се преузима 
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документа-
цију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Конкурс спроводи комисија именована од 
стране директора школе. Пријаве на конкурс достави-
ти лично или путем поште на горе наведену адресу. 
Контакт телефони: 026/310-998, 026/317-735.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ”

11407 Селевац
тел. 026/371-090

Наставник математике
са 78% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/2017 – одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
кандидати треба да испуњавају и услове у складу са 
чл. 139, услове из члана 140 став 1 тачка 1 и 2. и чла-
на 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– други закони и 10/2019 од 15.02.2019. 6/2020, 
129/2021) и има одговарајуће образовање, у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021 и 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022 и 15/2022). Уз пријаву на кон-
курс доставити: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену копију), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену копију), доказ о неос-
уђиваности 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 родоскрнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење из казнене евиденције МУП-а); 
доказ да зна српски језик (само за кандидате који 
образовање нису стекли на српском језику), пријаву 
на конкурс са кратком биографијом; попуњен обра-
зац пријаве који је прописан од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и налази се на 
сајту Министарства. Копије морају бити оверене, овера 
не сме бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се 
доставља по коначности одлуке о озбору кандидата, а 
пре потписивања уговора о раду. Кандидат треба да 
достави и доказ о поседовању образовања из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина у скла-
ду са чланом 142 Закона (доказ о положеном испиту за 
лиценцу или положеном стручном испиту или потврду 
високошколске установе – пожељно није обавезно). 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор. Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децо-
ми ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. У року од 8 дана од добијања резулта-
та психолошке процене Комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и достављаје директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Директор 
школе доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од 8 дана од достављања образложене лис-
те. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са 
потребним документима у затвореној коверти достави-
ти лично или слати на горе наведену адресу, са назна-
ком „За Конкурсну комисију ____ (навести радно место 
за које се конкурише)”. Сва обавештења могу се добити 
на телефон: 026/371-090 код секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

11316 Голобок, Николе Тесле 1
тел. 026/381-007

Психолог школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), потребно је да кандидати имају: 1. одговарајуће 
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образовање из области психологије у складу са чла-
ном 140 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: 1) на студијама другог степена – 
мастер академске студије другог степена или специја-
листичке академске студије (студије другог степена 
из научне односно стручне области, за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које кобинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет односно, групу 
предмета или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање од 10. септембра 2005. године, 
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 казна безусловног затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није у складу са законом, утврђено дискириминатор-
ско понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају српски језик на ком се оствараје 
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова 
за радно место психолога школе тачка 1, 2, 3, 4 и 5 
достављају се уз пријаву. Доказ о знању српског језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад је дипло-
ма (доставља се приликом доказивања степена и врсте 
стручне спреме). Уз пријаву кандидати треба да доста-
ве следећа документа: диплому о одговарајућој струч-
ној спреми (оверена фотокопија не старија од шест 
месеци); уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије 
од шест месеци); уверење о неосуђиваности (не ста-
рије од три месеца); уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (не старије од три месеца); 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима (ориги-
нал или оверена фотокопија не старија од 3 месеца); 
потврду издату од стране Повереника за заштиту рав-
ноправности да за кандидата није утврђено дискрими-
наторско понашање из члана 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ 
(не старија од 3 месеца). Фотокопије морају бити ове-
рене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети уз разматрање. Уз пријавни формулар који се 
преузима са сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Конкурс спроводи комисија имено-
вана од стране директора школе. Пријаве на конкурс 
доставити лично или путем поште на горе наведену 
адресу. Контакт телефон 026/381-007.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

Наставник практичне наставе – подручје 
рада машинство и обрада метала

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), и то 
да: 1. поседује одговарајуће образовање у складу са 
одредбама члана 139, 140, 141 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 
и 129/21), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Машинство 
и обрада метала („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 4/22, 15/22), Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Електротехнике („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 4/22), Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
остало-личне услуге („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 4/2022 и 15/2022) и Уредбом о ката-
логу радних места у јавним службама и другим органи-
зацијама у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 
81/17, 6/18 и 43/18); 2. има психичку, физичку и здрав-

ствену 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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-вас-
питни рад. Кандидати уз пријаву треба да доставе сле-
дећа документа: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, и то: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању у складу са одредбама члана 139, 140, 141 
и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Машинство и обрада метала („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 4/22, 15/22). Сви дока-
зи о испуњености услова из конкурса саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ који се односи на психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, односно лекарско уверење надлежне уста-
нове, прибавља се пре закључења уговора о раду. Све 
исправе, односно докази морају бити у оригиналу или 
оверене у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14, 
22/15 и 87/18) и не могу бити старије од 6 месеци од 
дана достављања пријаве на конкурс. 

Наставник предметне наставе  
за стручни предмет предузетништво

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), и то 
да: 1. поседује одговарајуће образовање у складу са 
одредбама члана 139, 140, 141 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), 
Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обрада метала 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/22, 
15/22), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Електро-
технике („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 4/22,), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада остало – личне 
услуге („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 4/2022 и 15/2022), и Уредбом о каталогу радних 
места у јавним службама и другим организацијама у 
јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 81/17, 6/18 
и 43/18); 2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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-вас-
питни рад. Кандидати уз пријаву треба да доставе сле-
дећа документа: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, и то: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању у складу са одредбама члана 139, 140, 141 
и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21), Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Електротехнике („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, број 4/22), Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада остало – личне услуге („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 4/2022 и 15/2022). Сви дока-
зи о испуњености услова из конкурса саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ који се односи на психичку, 

физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, односно лекарско уверење надлежне уста-
нове, прибавља се пре закључења уговора о раду. Све 
исправе, односно докази морају бити у оригиналу или 
оверене у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14, 
22/15 и 87/18) и не могу бити старије од 6 месеци од 
дана достављања пријаве на конкурс.

Чистачица
УСЛОВИ: Завршено основно образовање. Доста-
вити: извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије; доказ да кандидат 
није осуђен правноснажном пресудом за кривично 
дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. законик, 10/19, 6/20 
и 129/21), и то: уверење суда да против кандидата 
није покренута истрага, односно да се не води кривич-
ни поступак; уверење из казнене евиденције о неос-
уђиваности; доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском језику. 
Сви докази о испуњености услова из конкурса састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ који се одно-
си на психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, односно лекарско уверење 
надлежне установе, прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Све исправе, односно докази морају бити 
у оригиналу или оверене у складу са Законом о овера-
вању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник 
РС”, бр. 93/14, 22/15 и 87/18) и не могу бити старије 
од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију тј. доказе о испуњености услова, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи (поштом или лично) у затвореној коверти са 
назнаком пријаве на конкурс за радно место (на које 
конкуришу), у року од осам дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Непотупуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир. Пријаве се подносе на горе 
наведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе на тел. 026/513-859.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

Наставник предметне наставе – 
машинска група предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), и то 
да: 1. поседује одговарајуће образовање у складу са 
одредбама члана 139, 140, 141 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 
и 129/21), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Машинство 
и обрада метала („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 4/22, 15/22); 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. има држављан-
ство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
пријаву треба да доставе следећа документа: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању, и то: диплому о 
стеченом одговарајућем образовању у складу са одред-
бама члана 139, 140, 141 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обрада метала 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/22, 
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15/22); извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије; доказ да канди-
дат није осуђен правноснажном пресудом за кривич-
но дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. законик, 10/19, 
6/20 и 129/21), и то: уверење суда да против канди-
дата није покренута истрага, односно да се не води 
кривични поступак; уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности, Доказ о познавању српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Докази о испуњености услова из конкурса сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ који се одно-
си на психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, односно лекарско уверење 
надлежне установе, прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Све исправе, односно докази морају бити 
у оригиналу или оверене у складу са Законом о овера-
вању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник 
РС”, бр. 93/14, 22/15 и 87/18) и не могу бити старије 
од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију тј. 
доказе о испуњености услова, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи (поштом или 
лично) у затвореној коверти са назнаком „Пријава на 
конкурс за радно место наставник предметне наставе 
– машинска група предмета”, у року од осам дана од 
дана објављивања огласа у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Непотупуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве се подносе на горе наведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на тел. 026/513-859.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОМИР ЛАЗИЋ”

11423 Азања
тел. 026/301-308

Чистачица
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба: да испуњава услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања и чланом („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/19, 6/2020 и 129/2021) и чла-
на 49 Правилника о организацији и систематизацији 
послова ОШ „Радомир Лазић”Азања; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад; није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат уз формулар за пријаву 
на конкурс подноси: 1. доказ о одговарајућој врсти 
образовања и степену стручне спреме (оригинал, или 
оверену копију сведочанства, дипломе или уверења 
о завршеној основној школи; 2. доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад; 3. доказ 
о неосуђиваности да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење МУП-а не старије од шест месеци); 4. уверење о 
држављанству Републике Србије; 5. доказ о познавању 
српског језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (доказ доставља кандидат само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику) 6. уверење да није утврђено дискриминаторно 
понашања на страни кандидата; 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 пријавни формулар 

који се може преузети са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
те да документацију која доказује испуњеност услова 
конкурса, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром и кратком биографијом, поштом или лично доставе 
школи на адресу: ОШ „Радомир Лазић”, 11423 Азања. 
Пријаве се достављају у затвореној коверти са назна-
ком „Пријава на конкурс – чистачица 60% радног вре-
мена – не отварати”. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Лице задужено за 
давање обавештења о конкурсу је секретар школе, тел. 
026/301-308. Кандидати се у року од осам дана упућују 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и 
директор доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана достављања образложене листе. 
Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама 
школе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: лице које испуњава услове прописане чла-
ном 139, 140 став 1 и 2 и чланом 122 став 5Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 27/2018 – др. закони, 6/2020 и 129/2021 – 
даље: Закон), односно: 1. да поседује одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона, стечено 
за наставника, педагога или психолога, на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), 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, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка; Лице из става 1тачка 1) и 2) члана 140 мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2. на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 3) да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад; 6) поседовање дозволе 
за рад (лиценце) наставника, васпитача или стручног 
сарадника, односно положен стручни испит; 7) обуку и 
положен испит за директора установе ако га има (кан-
дидат који нема положен испит за директора, може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за директо-
ра установе положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); 8) да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Зако-
на, дужност директора школе може да обавља лице: 
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
Закона – стечено одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем – за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе, и најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 

Уз пријаву на конкурс кандидати за радно место дирек-
тора установе, треба да доставе следеће: попуњен и 
потписан пријавни формулар објављен на званичној 
интернет страници Министарства просвете (само за 
кандидате који нису у радном односу у школи, која 
врши избор директора); оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
наставника, васпитача или стручног сарадника; ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о обуци и поло-
женом стручном испиту за директора установе (пријава 
која не буде садржала уверење о положеном стручном 
испиту за директора установе неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат биће у обавези да поло-
жи испит за директора у року од две године од сту-
пања на дужност); оригинал или оверену фотокопију 
потврде да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика на ком се 
изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); оригинал 
или оверену фотокопију уверења од надлежног органа 
МУП-а, да није осуђиван за наведена кривична дела, 
прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења надлежног суда да против њега није покре-
нут кривични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора (не старије од 6 месеци); потвр-
да Повереника за заштиту равноправности (да код кан-
дидата није утврђено дискриминаторно понашање); 
радна биографија са кратким прегледом кретања у 
служби; очитана лична карта или одштампана уколико 
је без чипа; молба; доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата – извештај просвет-
ног саветника (уколико је кандидат имао појединачни 
стручно-педагошки надзор, односно доставити потврду 
школе ако стручно-педагошки надзор у раду кандидата 
није извршен), доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања школе 
(овај доказ достављају само кандидати који су раније 
вршили дужност директора установе и ако га поседу-
ју, у супротном доставити потврду школе да у периоду 
мандата кандидата није вршен стручно-педагошки над-
зор школе и оцена спољашњег вредновања); оригинал 
или оверена фотокопија лекарског уверења од стра-
не надлежне здравствене установе да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
(не старије од 6 месеци). Напомена: доказ о поседо-
вању психичке, физичке, и здравствене способности 
за рад са ученицима кандидат је дужан да достави пре 
закључења уговора о међусобним правима и обавеза-
ма директора. Фотокопије докумената које нису овере-
не од надлежног органа неће се узимати у разматрање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Попуњен пријавни формулар са одговарајућим 
доказима (документацијом) у затвореној коверти, дос-
тављају се поштом или лично у року од 15, од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на 
горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за дирек-
тора школе”. Кандидати ће бити позвани на интервју 
од стране комисије за избор директора школе, по исте-
ку 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 шко-
ла обавештава лица која су се пријавила на конкурс. 
Пожељно је да кандидати у пријави назначе контакт 
телефон. Особа за информације о конкурсу је Сузана 
Ристић, секретар школе, тел. 026/516-021.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел./факс: 022/310-641
e-mail: tskola@mts.rs

Чистачица
УСЛОВИ: чистачица: да кандидат има одговарајуће 
образовање – основно образовање (прописано чл. 35) 
Правилника о систематизацији послова у Техничкој 
школи).

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
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Наставник екологије  
и заштите животне средине

са 36% радног времена, на одређено време, 
замена директора у другом мандату

Наставник биологије
са 20% радног времена, на одређено време, 

замена директора у другом мандату

Наставник социологије
са 10% радног времена, на одређено време, 

замена директора у првом мандату

Наставник социологије  
са правима грађана

са 36% радног времена на одређено време, 
замена директора у првом мандату

Наставник устава и права грађана
са 9% радног времена, на одређено време, 

замена директора у првом мандату

УСЛОВИ: наставник: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања (стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; и образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са европским системом преноса 
бодова) односно степен и врста стручне спреме у скла-
ду са Правилником о степену и врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама за одговарајући предмет.

ОСТАЛО: кандидат треба: 1. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 2. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 3. да има држављанство 
Републике Србије; 4. да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
доставити: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете; потписана 
пријава са радном биографијом; оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спре-
ме; доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них и уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и који уђу у 
ужи круг биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака – о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакт адресе које су навели у 
својим пријавама. Након обављене психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима, конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и обавља разговор са 
кандидатима, а о датуму обављања разговора, канди-
дати ће бити обавештени на број телефона који напи-
шу на пријави. 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 
Техничка школа, 22300 Стара Пазова, Светосавска 5.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
22427 Хртковци, Школска 5

тел./факс: 022/455-038

Стручни сарадник педагог
УСЛОВИ: врста и степен стручне спреме: образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и чланом 6 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни 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). Услови у 
складу са чланом 139 Закона: 1. одговарајуће образо-
вање прописано Законом о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи; 2. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарски преглед 
накнадно доставити, после избора кандидата); 3. нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије; 5. извод из матичне 
књиге рођених. Кандидат уз пријаву на конкурс подно-
си следећа документа: пријавни формулар (на интернет 
страници Министарства просвете); испуњеност услова 
у погледу врсте и степена стручне спреме доказује се 
оригиналом, односно овереном фотокопијом дипломе 
/ уверења о звању и степену стручне спреме; доказ о 
неосуђиваности (уверење издаје надлежна полицијска 
станица), оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци). Напомена: кандидати ће бити упућени на прет-
ходну проверу психофизичке способности у складу са 
законом. Доказ о здравственој способности кандидата 
подноси се пре закључивања уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна 
обавештења могу се добити у секретаријату школе на 
тел. 022/455-038. Пријаве са потребном документацијом 
о испуњености услова подносе се на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1
тел. 022/506-603

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140 Закона о основама система обрао-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17... 
6/20 – даље: Закон), и то: 1) да има одговарајуће обра-
зовање за наставнике основне школе у складу са чла-
ном 140 Закона и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у Основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/12... 8/20, 4/21); 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним 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.

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу,  

на мађарском језику

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће образовање за настав-
нике основне школе у складу са чланом 140 Закона и 

Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у Основној школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12... 8/20, 
4/21); 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад.

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће високо образовање 
из области правних наука у складу са чланом 140 став 
1 Закона на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.септембра 
2005. године; 2) да има психичку, физичку и 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 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат дос-
тавља: краћу биографију са адресом и контакт телефо-
ном, оригинал или оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије, оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених, доказ о 
неосуђиваности (извод из казнене евиденције), доказ 
о познавању српског језика (не достављају кандидати 
који су средње или даље образовање стекли на српс-
ком језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способност за рад са ученицима – лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са потреб-
ном документацијом предати у секретаријат школе или 
послати поштом на горе наведену адресу.

ШОСО „АНТОН СКАЛА”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12

тел. 022/310-026

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

у посебним условима, са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и др. закон, 6/20, 129/21): 
1. одговарајуће образовање: четврти степен стручне 
спреме, стечен након завршене средње школе у скла-
ду са Правилником о систематизацији радних места у 
ШОСО „Антон Скала”; 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човеч-

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије, 5. да знају српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно васпитни рад – уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).

Наставник практичне наставе 
(машинство и обрада материјала)

са одељењским старешинством,  
у посебним условима

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 – и др. закон, 
6/20, 129/21), Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
Машинство и обрада метала („Службени гласник 
РС”, бр. 4/22, 15/22); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, 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 других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије, да знају 
српски језик и језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад – уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику, кандидат доставља доказ 
одговарајуће високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: кратку биографију, извод из 
матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству РС (оверену фотокопију); ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уве-
рење из МУП-а из казнене евиденције; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи образовно 
васпитни рад у школи, доказ се доставља само уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку и фотокопију личне карте. Доказ да кандидат има 
психичку физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Докази о испуњавању 
услова конкурса се подносе у оригиналу или овере-
ним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у разматрање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве са потребном документацијом подносе 
се у затвореној коверти на адресу школе, лично или 
поштом, са назнаком „Конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

ОШ „ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 2

тел. 022/310-631

Наставник биологије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног 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 тумачење), потребно је да кандидат има 
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат 
мора да има степен и врсту стручне спреме у складу са 
важећим Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи за 
обављање послова наставника биологије.

Наставник технике и технологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног 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 тумачење), потребно је да кандидат има 
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат 
мора да има степен и врсту стручне спреме у складу са 
важећим Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи за 
обављање послова наставника технике и технологије.

Наставник математике
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног 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 тумачење), потребно је да кандидат има 
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат 
мора да има степен и врсту стручне спреме у складу са 
важећим Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи за 
обављање послова наставника технике и технологије.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног 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 тумачење), потребно је да кандидат има 
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005. године. кандидат 
мора да има степен и врсту стручне спреме у складу са 
важећим Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи за 
обављање послова наставника разредне наставе.

Секретар школе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, предвиђених Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; односно следећи степен и врста стручне спре-
ме: дипломирани правник, мастер струковни правник, 
мастер правник, специјалиста права. 

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног 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 тумачење), потребно је да има одгова-
рајуће основно образовање у складу са чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања (основно 
образовање); односно следећи степен и врста стручне 
спреме: основно образовање.

ОСТАЛО: остали услови: поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима, поседовање држављанства Републике Србије, 
знање српског језика и језика на ком се изводи обра-
зовно-васпитни рад, неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању најмање три месе-

ца, нити за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, радну биографију, 
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности 
из МУП-а. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Све пријаве са приложеном документа-
цијом доставити на горе наведену адресу, лично или 
поштом, са назнаком „Конкурс за ____ (навести радно 
место за које се конкурише)”. За све информације у 
вези конкурса можете контактирати секретара школе у 
периоду од 08-13 часова, радним данима на број теле-
фона 022/310-631.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ФИЛИП ВИШЊИЋ”
22240 Шид, Карађорђева 85

тел. 022/2712-254

Наставник корепетитор
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава и остале усло-
ве прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 140 и 
142 ЗОСОВ („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 
10/19 и 6/2020) и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи („Службени гласник РС”, бр. 18/17, 2/17, 9/19 
и 1/2020) ИТО: (1) дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; (2) дипломирани музичар – пијаниста; (3) 
дипломирани музичар – оргуљаш; (4) дипломирани 
музичар – чембалиста; (5) академски музичар пија-
ниста; (6) академски музичар оргуљаш; (7) академски 
музичар чембалиста; (8) мастер музички уметник, про-
фесионални статус: клавириста, оргуљаш или чемба-
листа; (9) мастер музички уметник, професионални 
статус: камерни музичар, са претходно завршеним 
основним академским студијама клавира, оргуља или 
чембала, и одговарајуће образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или наконб 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање 
по шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
– за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 (три) месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије. Пси-
холошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима, за кандидате из ужег избора који испуњавају 
услове у погледу врсте стручне спреме, а који су се 
благовремено и са потпуном документацијом пријави-
ли на конкурс, вршиће национална служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Наведени услови се доказују приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености су саставни део пријаве на конкурс, осим 
доказа да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност, који се прибавља пре закључења 
уговора о раду. Приликом пријаве на конкурс канди-
дат је дужан да приложи следеће доказе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија – 
не старије од 6 месеци), извод из МКР (оригинал или 
оверена фотокопија – не старије од 6 месеци), доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 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 мало-
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летног лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Сви докази који се прилажу уз пријаву морају 
бити оригинали или оверене фотокопије не старије од 
6 месеци. По завршеном конкурсу документација се не 
враћа кандидатима.

Наставник флауте
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава и остале усло-
ве прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 140 и 
142 ЗОСОВ („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 
10/19 и 6/2020) и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи („Службени гласник РС” бр. 18/17, 2/17, 9/19 
и 1/2020), и то: (1) дипломирани музичар, усмерење 
флаутиста; (2) дипломирани музичар – флаутиста; 
(3) дипломирани флаутиста; (4) академски музичар 
флаутиста; (5) мастер музички уметник професио-
нални статус флаутиста (6) мастер музички уметник, 
професионални статус камерни музичар, са претходно 
завршеним основним академским студијама флауте; и 
одговарајуће 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 
праксе у установи, у складу са ЕСПБ; да има психичку, 
физичку и здравствену способност – за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 (три) месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично 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 кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије. Психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, за кандидате из ужег 
избора који испуњавају услове у погледу врсте стру-
чне спреме, а који су се благовремено и са потпуном 
документацијом пријавили на конкурс, вршиће нацио-
нална служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Наведени услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Докази о испуњености су саставни 
део пријаве на конкурс, осим доказа да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност, који се 
прибавља пре закључења уговора о раду. Приликом 
пријаве на конкурс кандидат је дужан да приложи сле-
деће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија – не старије од 6 месеци); извод 
из МКР (оригинал или оверена фотокопија – не старије 
од 6 месеци); доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
(три) месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници министарства, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Сви докази који се 
прилажу уз пријаву морају бити оригинали или овере-
не фотокопије не старије од 6 месеци. По завршеном 
конкурсу документација се не враћа кандидатима.

ОСТАЛО: рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Особа за кон-
такт: Мирјана Самарџић, секретар установе. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу: Основна 
музичка школа „Филип Вишњић” Шид, Карађорђева 85, 
22240 Шид, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
22427 Хртковци, Школска 5

тел. 022/455-038
e-mail: skolamchrtkovci@gmail.com

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће обавезно 
образовање у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилника о организа-
цији и систематизацији радних места у ОШ „Милош 
Црњански” Хртковци, и то: високо образовање еко-
номског смера – на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик. Кандидат је у обавези да приложи следећа 
документа, у оригиналу или овереној копији: попуњен 
пријавни формулар (отштампан са интернет странице 
Министарства просвете); диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ о неосуђиваности за кри-
вична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) закона; уверење 
о држављанству Републике Србије; доказ о познавању 
српског језика – подноси само кандидат који није сте-
као образовање на српском језику. Доказ о физичкој, 
психичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за достављање пријава 
износи 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Неблаговремене или непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве на конкурс дос-
тављају се путем поште или лично на горе наведену 
адресу. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити 
од секретара школе на телефон 022/455-038.

ОМШ „ТЕОДОР – ТОША АНДРЕЈЕВИЋ”
22400 Рума, ЈНА 140

тел. 022/474-042

Наставник клавира
2 извршиоца

Наставник тамбуре

Чистачица
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: у складу са чла-
ном 140 и 142 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 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 
1/2020, 9/2020 и 18/2020); остали услови прописани 
чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања. За радно место чистачица: први степен 
стручне спреме, основна школа. Кандидати подносе: 
одштампан и попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете; био-
графију; доказ о стеченом образовању (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе и додатка дипломи или 
уверења о стеченом високом образовању); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
односно уверење или потврду високошколске уста-
нове о образовању у складу са чланом 142 закона о 
основама система образовања и васпитања); уверење 
о неосуђиваности, прибављено од надлежног органа 
МУП-а (не старије од 6 месеци); уверење општинског 
суда да против кандидата није покретнут кривични 
поступак (не старије од 6 месеци); доказ о знању срп-
ског језика – подноси кандидат који основно, средње, 
више или високо образовање није стекао на српском 
језику, издат од одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата 
конкурсна комисија упућује кандидате који испуњавају 
услове конкурса на претходну проверу психофизичких 
способности за рад са ученицима коју врши надлежна 

служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Након добијања резултата провере, кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима и 
сачињава образложену листу кандидата који испуња-
вају услове конкурса коју доставља директору у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Решење о избору кандидата доноси директор у 
року од 8 дана од дана достављања образложене лис-
те. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање.
Све пријаве са приложеном документацијом послати 
поштом на горе наведену адресу или донети у секре-
таријат Школе у затвореној коверти, са назнаком „За 
конкурс” у времену од 8-13 часова. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у часопису „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Контакт телефон: 022/474-042

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА”

22240 Шид, Цара Лазара 39
тел. 022/716-986

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће услове: 
1) да има основно образовање, доказ: оригинал сведо-
чанство или фотокопија оверена код јавног бележника; 
2) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање – доказ: уверење осно-
вног суда и МУП-а; 3) да има држављанство Републи-
ке Србије – доказ: оригинал уверење не старије од 6 
месеци; 4) да зна језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад – доказ: сведочанство издато на срп-
ском језику. Уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику потребно је доставити уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком по про-
граму одговарајуће високошколске установе; 5) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима – доказ: лекарско уверење. Докази 
о испуњености услова из тачке 1) -4) подносе се уз 
пријаву на конкурс, а доказ из тачке 5) прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

Васпитач
на одређено време ради замене  

одсутног запосленог преко 60 дана  
а најкасније до 05.01.2027. године

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће услове: 
1) да има одговарајуће високо образовање за васпи-
тача на студијама првог степена (основне академске 
студије, основне струковне студије, специјалистичке 
струковне студије), или студијама у трајању од три 
године или више образовање – доказ: оригинал дипло-
ма и додатак дипломи или фотокопије оверене код 
јавног бележника; 2) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја 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 дискриминаторно пона-
шање – доказ: уверење основног суда и МУП-а; 3) да 
има држављанство Републике Србије – доказ: ориги-
нал уверење не старије од 6 месеци; 4) да зна језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад – доказ: 
диплома издата на српском језику. Уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику потребно 
је доставити уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; 5) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима – 
доказ: лекарско уверење. Докази о испуњености усло-
ва из тачке 1) -4) подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ из тачке 5) прибавља се пре закључења уговора 
о раду.
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ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници министарства про-
свете и потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Уз 
пријавни формулар доставити и кратку биографију. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријавни формулар 
са доказима о испуњености услова доставити на адре-
су ПУ „Јелица Станивуковић Шиља”, Цара Лазара 39, 
Шид, или лично у установу сваким радним даном од 
8-14 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Све додатне информације могу се доби-
ти на телефон: 716-986.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”
22320 Инђија, Душана Јерковића 1

тел. 022/561-420

Наставник информатике и рачунарства
за 70% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17), кандидати треба да испуњавају и посеб-
не услове и то: да имају одговарајуће образовање – 
сходно члану 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закони, 10/19, 6/2020 и 129/21) и члана 3 
став 1 тачка 14 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС”, Просветни гласник 
бр. 11/2012... и 15/22); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да су држављани 
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: краћу биографију, одштампан пријавни фор-
мулар који кандидат попуњава на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; доказ о одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе траженог степена и 
врсте образовања, односно уверења – ако диплома није 
издата); извод из матичне књиге рођених, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење (из МУП-а) да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (оригинал или 
оверена фотокопија) – не старије од 6 месеци; доказ 
да зна српски језик кандидат доставља само уколико 
образовање није стекао на српском језику. 

Наставник немачког језика
за 62% норме, на одређено време замена 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17), кандидати треба да испуњавају и посебне 
услове и то: да имају одговарајуће образовање сход-
но члану 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
– др. закони, 10/19, 6/2020 и 129/21) и члана 3 став 1 
тачка 3 подтачка 4 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012... и 10/22); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да су држављани 
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: краћу биографију; одштампан пријавни фор-
мулар који кандидат попуњава на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, доказ о одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе траженог степена и 
врсте образовања, односно уверења ако диплома није 
издата), извод из матичне књиге рођених, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење (из МУП-а) да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (оригинал или 
оверена фотокопија) – не старије од 6 месеци, доказ 
да зна српски језик кандидат доставља само уколико 
образовање није стекао на српском језику. 

ОСТАЛО: Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима не старије од 6 месеци. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непот-
пуне, као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са 
потребном документацијом доставити на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити на телефон: 022/ 561-420.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РУЖА ЂУРЂЕВИЋ ЦРНА”

22326 Чортановци, Вељка Влаховића 1
тел. 022/580-009

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: у погледу стручне спреме: дипломирани 
педагог; професор педагогије; дипломирани школски 
психолог – педагог; дипломирани педагог – мастер; 
мастер педагог. 

Секретар
са 50% радног времена (20 часова недељно)

УСЛОВИ: у погледу стручне спреме: – дипломирани 
правник; – дипломирани правник – мастер.

ОСТАЛО: остали услови: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречну 
кривичну 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). 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Кандидат је дужан да при-
ликом пријаве на конкурс достави следећу докумен-
тацију: пријавни формулар (попуњен и одштампан); 
диплому о стеченом одговарајућем образовању (ори-
гинал или оверену фотокопију); доказ о држављанству 
– не старији од шест месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ о знању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад – српски језик (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење да није осуђиван-а 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречну кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (подноси само изабрани кандидат), се под-
носи пре закључења уговора о раду. Пријавни фор-
мулар попуњава се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве се подносе лично или путем поште на 
адресу: Основна школа „Ружа Ђурђевић Црна”, 22326 
Чортановци, Вељка Влаховића 1, са назнаком „Конкурс 
за ____ (навести радно место за које се конкурише)”. 
За потребне информације обратити се секретару школе 
на телефон 022/580-009.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
22400 Рума, Главна 270

тел. 022/471-863

Наставник енглеског језика
са 90% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава 1) услове за 
пријем у радни однос из члана 139 и има одговарајуће 
високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19, 6/2020 и 129/2021). Обавезно образовање лица 
из члана 140 Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има обавезно образовање из члана 
142 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема обавезно образовање 
из члана 142 став 1 обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик на коме се и остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о знању српског језика дос-
тавља се само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Доказ о испуњености услова из 
члана 139 става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подно-
се се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог 
члана – да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом. Потребно је 
да кандидат има одговарајуће образовање прописано 
чланом 3 тачка 3 подтачка 1) Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни 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 и 16/2022). Кандидат доставља: одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете и потреб-
ну документацију као оверене фотокопије докумената 
школи. Уз попуњен и потписан пријавни формулар са 
званичне интернет странице, потребно је да канди-
дат достави школи: пријаву са кратком биографијом 
и подацима о свом професионалном развоју; дипломе 
одговарајућег образовања (како мастер тако и основ-
них студија, односно свих степена стеченог високог 
образовања); лица која су стекла академско звање 
мастер, морају имати претходно завршене основне 
академске студије из области предмета, односно на 
студијским групама / програмима: Језик, књижевност, 
култура, модул Енглески језик и књижевност; Енглески 
језик и књижевност; Англистика, Енглески језик и књи-
жевност са другом страном филологијом; кандидат 
који има положене испите из психогије и педагогије 
доставља уверење о положеним испитима а уколико 
има положен испит за лиценцу за наставника дос-
тавља обавештење министарства о положеном испиту 
за лиценцу; кандидати који су стекли образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи 
достављају уверење – потврду факултета о истом – 
оверена фотокопија; уверење да није осуђиван – не 
старије од 6 месеци; уверења о држављанству РС – не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них на прописаном обрасцу са холограмом; уколико 
диплома није издата на српском језику, потврду да зна 
српски језик, а за лица која нису стекла образовање 
на српском језику – доказ о положеном испиту из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Пријава на конкурс мора да садржи тачан 
назив радног места за које се конкурише, као и актуел-
ни број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу 
кандидата у циљу контактирања кандидата везано за 
психолошку проверу и интервју у току трајања конкур-
са. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Неће се разматрати пријаве које су неразумљиве, 
неблаговремене, непотпуне, са документацијом која 
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садржи неоверене фотокопије докумената, докумен-
тација старија од наведеног рока у конкурсу, као и 
пријаве уз које нису приложени докази који се тра-
же конкурсом. Пријаве кандидата са документацијом 
достављене електронском поштом неће се разматра-
ти. Пријавни формулар и пријаву са кратком биогра-
фијом са конкурсом траженим документима и доказима 
о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на горе наведену адре-
су, са назнаком: „За конкурсну комисију, за конкурс – 
наставник енглеског језика 90% радног времена”.

Наставник историје
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава 1) услове за 
пријем у радни однос из члана 139 и има одговарајуће 
високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19, 6/2020 и 129/2021). Обавезно образовање лица 
из члана 140 Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има обавезно образовање из члана 
142 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема обавезно образовање 
из члана 142 став 1 обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик на коме се и остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о знању српског језика дос-
тавља се само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Доказ о испуњености услова из 
члана 139 става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подно-
се се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог 
члана – да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом. Потребно је 
да кандидат има одговарајуће образовање прописано 
чланом 3 тачка 6. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 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 и 16/2022). 
Кандидат доставља: одштампан, попуњен и потписан 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете и потребну документацију као 
оверене фотокопије докумената. Уз попуњен и потпи-
сан пријавни формулар са званичне интернет страни-
це, потребно је да кандидат достави школи: пријаву 
са кратком биографијом и подацима о свом професио-
налном развоју; дипломе одговарајућег образовања 
(како мастер тако и основних студија – односно свих 
степена стеченог високог образовања); лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломи-
рани – мастер треба да имају завршене основне ака-
дамске студије историје; кандидат који има положене 
испите из психогије и педагогије доставља уверење о 
положеним испитима а уколико има положен испит за 
лиценцу за наставника доставља обавештење минис-
тарства о положеном испиту за лиценцу; кандидати 
који су стекли образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи достављају уверење 
– потврду факултета о истом – оверена фотокопија; 
уверење да није осуђиван – не старије од 6 месеци; 
уверења о држављанству РС – не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених на прописаном 
обрасцу са холограмом; уколико диплома није издата 

на српском језику, потврду да зна српски језик, а за 
лица која нису стекла образовање на српском језику 
– доказ о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Пријава 
на конкурс мора да садржи тачан назив радног места 
за које се конкурише, као и актуелни број фиксног и 
мобилног телефона и тачну адресу кандидата у циљу 
контактирања кандидата везано за психолошку про-
веру и интервју у току трајања конкурса. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Неће се разма-
трати пријаве које су неразумљиве, неблаговремене, 
непотпуне, са документацијом која садржи неовере-
не фотокопије докумената, документација старија од 
наведеног рока у конкурсу, као и пријаве уз које нису 
приложени докази који се траже конкурсом. Пријаве 
кандидата са документацијом достављене електрон-
ском поштом неће се разматрати. Пријавни формулар 
и пријаву са кратком биографијом са конкурсом тра-
женим документима и доказима о испуњавању услова, 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса, на горе наведену адресу, са назнаком „За кон-
курсну комисију, за конкурс – наставник историје 50% 
радног времена”.

Наставник математике
са 80% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава 1) услове за 
пријем у радни однос из члана 139 и има одговарајуће 
високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19, 6/2020 и 129/2021). Обавезно образовање лица 
из члана 140 Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има обавезно образовање из члана 
142 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема обавезно образовање 
из члана 142 став 1 обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик на коме се и остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о знању српског језика дос-
тавља се само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Доказ о испуњености услова 
из члана 139 става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тач-
ка 2) овог члана – да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. 
Потребно је да кандидат има одговарајући степен и 
врсту образовања прописану чланом 3 тачка 9 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022). 
Лица која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани – мастер треба да имају: завршене ака-
демске студије на студијском програму из математике 
или примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) или 
двопредметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку у складу са Законом 
о заштити података о личности („Службени гласник 
РС”, број 87/18). Кандидат доставља: одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете и потребну 

документацију као оверене фотокопије докумената. Уз 
попуњен и потписан пријавни формулар са званичне 
интернет странице, потребно је да кандидат достави 
школи: пријаву са кратком биографијом и подацима о 
свом професионалном развоју; дипломе одговарајућег 
образовања (како мастер тако и основних студија, 
односно свих степена стеченог високог образовања); 
уверење високошколске установе о положеним испи-
тима из предмета геометрија или основи геометрије 
односно двопредметне наставе математике и физи-
ке односно математике и информатике за лица која 
су стекла звање мастер, односно дипломирани мас-
тер са завршеним основним академским студијама на 
студијским програмима или области математике или 
примењене математике; кандидат који има положене 
испите из психогије и педагогије доставља уверење о 
положеним испитима а уколико има положен испит за 
лиценцу за наставника доставља обавештење минис-
тарства о положеном испиту за лиценцу; кандидати 
који су стекли образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи достављају уверење – 
потврду факултета о истом; уверење да није осуђи-
ван – не старије од 6 месеци; уверење о држављан-
ству Републике Србије – не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са 
холограмом; уколико диплома није издата на српском 
језику, потврду да зна српски језик, а за лица која нису 
стекла образовање на српском језику – доказ о поло-
женом испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Пријава на конкурс 
мора да садржи тачан назив радног места за које се 
конкурише, као и актуелни број фиксног и мобилног 
телефеона и тачну адресу кандидата у циљу кон-
тактирања кандидата везано за психолошку проверу 
и интервју у току трајања конкурса. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Неће се размат-
рати пријаве које су неразумљиве, неблаговремене, 
непотпуне, са документацијом која садржи неовере-
не фотокопије докумената, документација старија од 
наведеног рока у конкурсу, као и пријаве уз које нису 
приложени докази који се траже конкурсом. Пријаве 
кандидата са документацијом достављене електрон-
ском поштом неће се разматрати. Пријавни формулар 
и пријаву са кратком биографијом са конкурсом тра-
женим документима и доказима о испуњавању услова, 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса, на горе наведену адресу, са назнаком „За кон-
курсну комисију, за конкурс – наставник математике 
– 80% радног времена.”

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава 1) услове за 
пријем у радни однос из члана 139 и има одговарајуће 
високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19, 6/2020 и 129/2021). Обавезно образовање лица 
из члана 140 Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има обавезно образовање из члана 
142 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема обавезно образовање 
из члана 142 став 1 обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик на коме се и остварује образов-
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но-васпитни рад. Доказ о знању српског језика – дос-
тавља се само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Доказ о испуњености услова 
из члана 139 става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тач-
ка 2) овог члана – да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. 
Потребно је да кандидат има одговарајући степен и 
врсту образовања прописану чланом 3 тачка 9 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022). 
Лица која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани – мастер треба да имају: завршене ака-
демске студије на студијском програму из математике 
или примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) или 
двопредметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку у складу са Законом 
о заштити података о личности („Службени гласник 
РС”, број 87/18). Кандидат доставља: одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете и потребну 
документацију као оверене фотокопије докумената. Уз 
попуњен и потписан пријавни формулар са званичне 
интернет странице, потребно је да кандидат достави 
школи: пријаву са кратком биографијом и подацима о 
свом професионалном развоју; дипломе одговарајућег 
образовања (како мастер тако и основних студија, 
односно свих степена стеченог високог образовања); 
уверење високошколске установе о положеним испи-
тима из предмета геометрија или основи геометрије 
односно двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике за лица која су 
стекла звање мастер, односно дипломирани мастер са 
завршеним основним академским студијама на студијс-
ким програмима или области математике или примење-
не математике; кандидат који има положене испите из 
психогије и педагогије доставља уверење о положе-
ним испитима а уколико има положен испит за лицен-
цу за наставника доставља обавештење министарства 
о положеном испиту за лиценцу; кандидати који су 
стекли образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи достављају уверење – потвр-
ду факултета о истом; уверење да није осуђиван – не 
старије од 6 месеци; уверење о држављанству Репу-
блике Србије – не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених на прописаном обрасцу са хологра-
мом; уколико диплома није издата на српском језику, 
потврду да зна српски језик, а за лица која нису стекла 
образовање на српском језику – доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Пријава на конкурс мора да 
садржи тачан назив радног места за које се конкури-
ше, као и актуелни број фиксног и мобилног телефе-
она и тачну адресу кандидата у циљу контактирања 
кандидата везано за психолошку проверу и интервју у 
току трајања конкурса. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Неће се разматрати пријаве 
које су неразумљиве, неблаговремене, непотпуне, 
са документацијом која садржи неоверене фотоко-
пије докумената, документација старија од наведеног 
рока у конкурсу, као и пријаве уз које нису приложе-
ни докази који се траже конкурсом. Пријаве кандидата 
са документацијом достављене електронском поштом 
неће се разматрати. Пријавни формулар и пријаву са 
кратком биографијом са конкурсом траженим докумен-
тима и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурсну комисију, 
за конкурс – наставник математике 100%”.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном оделењу школе  

у Добринцима

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава 1) услове за 
пријем у радни однос из члана 139 и има одговарајуће 
високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19, 6/2020 и 129/2021); обавезно образовање лица 

из члана 140 Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има обавезно образовање из члана 
142 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема обавезно образовање 
из члана 142 став 1 обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик на коме се и остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о знању српског језика дос-
тавља се само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Доказ о испуњености услова 
из члана 139 става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тач-
ка 2) овог члана – да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. 
Потребно је да кандидат има одговарајући степен и 
врсту образовања прописану чланом 2. став 1 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022). 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искљу-
чиво у сврху обраде података у конкурсном поступку 
у складу са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 87/18). Кандидат дос-
тавља: одштампан, попуњен и потписан пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете и потребну документацију као овере-
не фотокопије докумената. Уз попуњен и потписан 
пријавни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави школи: пријаву са 
кратком биографијом и подацима о свом професионал-
ном развоју; дипломе одговарајућег образовања (како 
мастер тако и основних студија, односно свих степе-
на стеченог високог образовања); кандидат који има 
положене испите из психогије и педагогије доставља 
уверење о положеним испитима а уколико има положен 
испит за лиценцу за наставника доставља обавештење 
министарства о положеном испиту за лиценцу; канди-
дати који су стекли образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина 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 достављају уверење 
– потврду факултета о истом; уверење да није осуђи-
ван – не старије од 6 месеци; уверење о држављан-
ству Републике Србије – не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са 
холограмом; уколико диплома није издата на српском 
језику, потврду да зна српски језик, а за лица која нису 
стекла образовање на српском језику – доказ о положе-
ном испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Пријава на конкурс мора да 
садржи тачан назив радног места за које се конкури-
ше, као и актуелни број фиксног и мобилног телефе-
она и тачну адресу кандидата у циљу контактирања 
кандидата везано за психолошку проверу и интервју у 
току трајања конкурса. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Неће се разматрати пријаве 
које су неразумљиве, неблаговремене, непотпуне, са 
документацијом која садржи неоверене фотокопије 
докумената, документација старија од наведеног рока 
у конкурсу, као и пријаве уз које нису приложени дока-
зи који се траже конкурсом. Пријаве кандидата са доку-
ментацијом достављене електронском поштом неће се 
разматрати. Пријавни формулар и пријаву са кратком 

биографијом са конкурсом траженим документима и 
доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурсну комисију, за конкурс 
– наставник разредне наставе 100%”.

Наставник немачког језика
са 90% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава 1) услове за 
пријем у радни однос из члана 139 и има одговарајуће 
високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19, 6/2020 и 129/2021). Обавезно образовање лица 
из члана 140 Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има обавезно образовање из члана 
142 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема обавезно образовање 
из члана 142 став 1 обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик на коме се и остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о знању српског језика дос-
тавља се само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Доказ о испуњености услова из 
члана 139 става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подно-
се се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог 
члана – да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом. Потребно је 
да кандидат има одговарајуће образовање прописано 
чланом 3 тачка 3 подтачка 4) Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни 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 и 16/2022). Кандидат доставља: одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете и потребну 
документацију као оверене фотокопије докумената. Уз 
попуњен и потписан пријавни формулар са званичне 
интернет странице, потребно је да кандидат достави 
школи: пријаву са кратком биографијом и подацима о 
свом професионалном развоју; дипломе одговарајућег 
образовања (како мастер тако и основних студија – 
односно свих степена стеченог високог образовања); 
лица која су стекла академско звање мастер, морају 
имати претходно завршене основне академске студије 
из области предмета, односно на студијским група-
ма / програмима: Језик, књижевност, култура, модул 
Немачки језик и књижевност; Немачки језик; кандидат 
који има положене испите из психогије и педагогије 
доставља уверење о положеним испитима а уколико 
има положен испит за лиценцу за наставника дос-
тавља обавештење министарства о положеном испиту 
за лиценцу; кандидати који су стекли образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи 
достављају уверење – потврду факултета о истом – 
оверена фотокопија; уверење да није осуђиван – не 
старије од 6 месеци; уверења о држављанству РС – не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них на прописаном обрасцу са холограмом; уколико 
диплома није издата на српском језику, потврду да зна 
српски језик, а за лица која нису стекла образовање 
на српском језику – доказ о положеном испиту из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 9518.01.2023. |  Број 1023 |   

установе. Пријава на конкурс мора да садржи тачан 
назив радног места за које се конкурише, као и актуел-
ни број фиксног и мобилног телефеона и тачну адресу 
кандидата у циљу контактирања кандидата везано за 
психолошку проверу и интервју у току трајања конкур-
са. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Неће се разматрати пријаве које су неразумљиве, 
неблаговремене, непотпуне, са документацијом која 
садржи неоверене фотокопије докумената, докумен-
тација старија од наведеног рока у конкурсу, као и 
пријаве уз које нису приложени докази који се тра-
же конкурсом. Пријаве кандидата са документацијом 
достављене електронском поштом неће се разматра-
ти. Пријавни формулар и пријаву са кратком биогра-
фијом са конкурсом траженим документима и доказима 
о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на горе наведену адре-
су, са назнаком: „За конкурсну комисију, за конкурс – 
наставник немачког језика 90% радног времена”.

ОШ „МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ-ФЕЋКО”
22420 Платичево, Лале Јанића 3

тел./факс: 022/2451-263

Наставник енглеског језика
са 89% радног времена

Административно-финансијски радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњава следеће усло-
ве: 1. да има одговарајуће образовање, и то: наставник 
енглеског језика: високо образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и члана 3 став 1 тачка 3 подтачка 1) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 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 и 16/2022); административно-фи-
нансијски радник: средње образовање у четворого-
дишњем трајању (ниво НОКС 4). 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик. Кандидат је у обавези да приложи сле-
дећа документа, у оригиналу или овереној копији не 
старијој од шест месеци: попуњен пријавни формулар 
(одштампан са интернет странице Министарства про-
свете); диплома о стеченом одговарајућем високом 
образовању; доказ о неосуђиваности за кривична дела 
из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања; уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ о познавању српског јези-
ка – подноси само кандидат који није стекао образо-
вање 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 износи 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Небла-
говремене или непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Контакт за додатне информације о кон-
курсу, тел. 022/2451-263.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ УЧА”

22310 Шимановци, Трг Светог Николаја 18
тел. 022/480-235

Чистачица
за рад у подручној школи у Дечу

УСЛОВИ: Општи услови за кандидате: 1. да има 
држављанство Републике Србије, 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3. да има одговарајуће образовање, струч-
ну спрему у складу са чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, као и Правилником о 
организацији и систематизацији послова у ОШ „Душан 
Јерковић Уча” Шимановци, 4. да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-

на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 2. Посебни услови: – чиста-
чица: завршена основна школа. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да поднесу: кратку биографију, 
попуњен формулар за пријем у радни однос у уста-
нови образовања и васпитања доступан, на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду, оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, уверење да лице није кажњавано или осуђи-
вано (из МУП-а), не старије од 6 месеци, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), – извод из 
матичне књиге рођених, доказ о знању српског језика 
(диплома издата на српском језику, која је приложена 
као доказ о завршеној одговарајућој стучној спреми, 
сматра се доказом о знању српског језика). Кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”, лич-
но или на адресу: Основна школа „Душан Јерковић 
Уча”, Шимановци, Трг Светог Николаја 18, са назнаком: 
„Пријава на конкурс”. Телефон за информације 022-480 
235. Одлуку о о избору кандидата доноси директор 
Школе. Кандидат који буде изабран у ужи избор, биће 
упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима у Националну службу за запо-
шљавање у Сремској Митровици. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору 
кандидата ће бити донета у законском року.

СУБОТИЦА

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Банијска 67

Сарадник ван радног односа за избор 
у звање сарадника за део практичне 

наставе из области медицинских наука
на одређено време од 1 године,  

из установе као наставне базе Школе 
(Студентски центар у Суботици)

УСЛОВИ: Најмање VI степен стручне спреме и најмање 
три године радног искуства у струци. Остали услови 
су утврђени Законом о високом образовању, Статутом 
Школе, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа сарадника и настав-
ника и Правилником о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији послова у складу са којима ће бити извр-
шен избор између пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да поднесу: Биографију 
са свим битним подацима, Кретање у професионалном 
раду. Докази у овереној фотокопији: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, све висо-
кошколске дипломе и додатак дипломи или нострифи-
кације диплома стечене у иностранству, Доказ надлеж-
ног органа поводом чињенице да кандидат није под 
истрагом и није кривично осуђиван. Пријаве на кон-
курс подносе се у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији о запошљавању Националне 
службе за запошљавање „Послови”, на адресу Висока 
школа струковних студија за образовање васпитача и 
тренера у Суботици, Банијска 67. Сву конкурсну доку-
ментацију, као доказ о испуњености услова конкурса, 
доставити и у електронској форми (на компакт диску – 
CD). Упућују се кандидати да користе Образац пријаве 
на конкурс који се налази на сајту школе www.vsovsu.rs 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир и бити разматране.

ШАБАЦ

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

тел. 015/304-170
e-mail: oslaza@mts.rs

Чистачица
на одређено радно време до повратка 

радника са неплаћеног одсуства  
а најкасније до 31.08.2023. године,  

у матичној школи у Шапцу

УСЛОВИ: да кандидат има први степен стручне спре-
ме – завршена основна школа и уз пријаву на конкурс 
са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1. одго-
варајућој врсти и степену стручне спреме (оверену 
фотокопију дипломе); 2. потврду о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад; 3. потврду да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од намање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 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 човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављан-
ству Републике Србије – не старије од 6 месеци. Дока-
зи о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, саставни 
су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 2 прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање кандидата је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови”. Неблаговремене пријаве и 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкур-
са неће се разматрати. Пријаве слати на горе наве-
дену за или лично предати у Секретаријату школе у 
времену од 08 до 14 часова.

МАЧВАНСКА СРЕДЊА ШКОЛА
15350 Богатић

Јанка Веселиновића 1
тел. 015/778-6202

Секретар школе
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: ако има одговарајуће образовање из члана 
140 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, савладан програм обуке и дозволу за рад 
секретара лиценцу. Образовање из члана 140 став 1 
јесте образовање стечено: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је образовање 
стекло на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Кандидат који има 
положен правосудни испит или положен стручни испит 
за секретара или стручни испит за запослене у органи-
ма државне управе или државни стручни испит, сматра 
се да има лиценцу за секретара. Кандидат који нема 
лиценцу за секретара, уводи се у посао и оспособљава 
за самосталан рад савладавањем програма за увођење 
у посао и полагањем испита за лиценцу секретара. 
Уколико лице две године од заснивања не положи 
испит за лиценцу, престаје му радни однос.

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: радни однос се може засновати са лицем које 
има први степен стручне спреме, односно завршену 
основну школу, у складу са Правилником о системати-
зацији радних места.

ОСТАЛО: лице траба и да: 1) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 2) није осуђивано 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 лицаили 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела изгрупе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 3) има држављанство 
Републике Србије; 4) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови се доказују 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада, а лекарско уверење прилаже изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс подне-
су: кратку биографију; одштампан и попуњен форму-
лар за пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања (доступан на званичној интернет страници 
Министарства просвете); оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми (основне и мастер студије, 
уверење / сведочанство или дилому о завршеној основ-
ној школи); уверење о неосуђиваности (да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање) – доказ: уверење из МУП-а, оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месеци; уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија, која није старија од 6 месеци); 
оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту односно положеном испиту за лиценцу – уко-
лико је кандидат поседује; доказ о познавању српског 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао диплому на српском 
језику, а доказ о томе треба да буде издат од стране 
високошколске установе надлежне за издавање таквих 
документа (ова тачка је у вези са знањем српског јези-
ка и језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад). Поред наведених доказа кандидат треба да при-
ложи и попуњену и потписану изјаву о сагласности за 
прикупљање и обраду података о личности, коју може 
преузети са сајтеа школе или лично у секретаријату. 
Докази које кандидат прилаже могу да буду у оригина-
лу или фотокопији, која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложене фотокопије 
докумената могу да буду оверене у судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама судова односно 
општинским управама као поверени посао). Пријаве се 
достављају у секретаријат у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, лично, радним данима од 9 до 
14 часова или путем поште на горе наведену адресу. 
Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве 
неће се узимати у разматрање. Установа није у обавези 
да враћа документацију о конкурсу. Контакт телефон 
секретаријата школе: 015/7786-202.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

15359 Дубље, Ђенерала Драже Михаиловића 8
тел. 015/440-005

Секретар установе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
132, 139 и 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 чланова 28. и 36. Правилника о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Никола Тесла” у 
Дубљу (01 дел. бр. 838 од 31.08.2022. године). Чла-
ном 132 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прописано је да секретар установе 
мора да има образовање из области правних наука 
у складу са чланом 140 став 1 овог закона, односно 
да је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена из области правних наука 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање од 10. септембра 2005. 
године; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања прописани су услови за пријем у радни 
однос, односно да у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним зако-
ном и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање 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, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) 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 кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Члан 28 Правил-
ника о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Никола Тесла” у Дубљу одговара члану 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Чланом 36 
Правилника о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Никола Тесла” у Дубљу прописано је да запос-
лени на радном месту секретара установе мора да има 
образовање из области правних наука у складу са чла-
ном 140 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања, савладан програм обуке и дозволу за рад 
секеретара. Секретар је дужан да у року од две годи-
не од дана заснивања радног односа положи испит 
за лиценцу за секретара. Секретар који има положен 
стручни испит за секретара, правосудни или стручни 
испит за запослене у органима државне управе или 
државни стручни испит, сматра се да има лиценцу 
за секретара. Кандидат уз пријаву треба да достави: 
доказ да поседује одговарајуће образовање из области 
правних наука, кандидати који су стекли звање мастер 
достављају и оверену фотокопију дипломе о заврше-
ним основним академским студијама (оригинал или 
оверену фотокопију дипломе, односно сведочанства 
или уверења); да је држављанин Републике Србије 
(уверење о држављанству РС не старије од шест месе-
ци – оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним 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 шест месеци – оригинал или оверена фото-
копија); доказ да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад, односно српски 
језик (диплома односно сведочанство или уверење 
издато и стечено на српском језику – оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да има положен струч-
ни испит за секретара, правосудни испит или струч-
ни испит за запослене у органима државне управе 
или државни стручни испит (оригинал или оверена 
фотокопија). Напомена: пријава кандидата који није 
положио стручни испит за секретара неће се сматрати 
непотпуном а изабрани кандидат ће бити у обавези да 
у законском року положи стручни испит. Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима – доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Након истека рока за 
достављање пријава није могуће достављање доказа 
о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене 

пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. У складу 
са чланом 154 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном 
месту на које кандидат конкурише и податке о канди-
дату (име и презиме, адреса пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса елек-
тронске поште ако је кандидат поседује). Пријаве са 
доказима доставити у року 8 дана од дана оглашавања 
у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на горе 
наведену адресу.

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) као и чланова 
28. и 43. Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Никола Тесла” у Дубљу (01 дел. 
бр. 838 од 31.08.2022. године). Чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања прописа-
ни су услови 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 учени-
цима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се 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. Чланом 43 Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ „Нико-
ла Тесла” у Дубљу прописано је да се за обављање 
послова радног места чистачица радни однос може 
засновати са лицем које испуњава услове прописане 
чланом 28. овог правилника и има први степен струч-
не спреме, односно завршену основну школу. Члан 28 
наведеног правилника одговара члану 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидат 
уз пријаву треба да достави: доказ да поседује одго-
варајуће образовање (оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе, односно сведочанства или уверења), 
да је држављанин Републике Србије (уверење о 
држављанству РС не старије од шест месеци – ориги-
нал или оверена фотокопија); доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење из МУП-а – не старије од шест месе-
ци – оригинал или оверена фотокопија); доказ да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад, односно српски језик (диплома односно 
сведочанство или уверење издато и стечено на српс-
ком језику – оригинал или оверена фотокопија). Напо-
мена: доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима – доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Након истека рока за достављање пријава није могуће 
достављање доказа о испуњености услова. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну 
документацију. У складу са чланом 154 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну документа-
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цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о радном месту на које кандидат кон-
курише и податке о кандидату (име и презиме, адреса 
пребивалишта односно боравишта, контакт телефон 
кандидата, адреса електронске поште ако је канди-
дат поседује). Пријаве са доказима доставити у року 
8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”. 
Пријаве доставити на горе наведену адресу.

Домар / мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наведено радно 
место треба да испуњава услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) као и чланова 28, 40 и 
41 Правилника о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Никола Тесла” у Дубљу 01 дел. бр. 838 
од 31.08.2022. године. Чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања прописани су 
услови 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 осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3) -5) овог 
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Чланом 40 Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова у ОШ „Никола Тес-
ла” у Дубљу прописано је да се за обављање послова 
радног места домар / мајстор одржавања радни однос 
може засновати са лицем које испуњава услове про-
писане чланом 28. овог правилника и има трећи или 
четврти степен стручне спреме металске, машинске, 
грађевинске или електро струке, занимања као што су 
бравар, водоинсталатер, столар, електричар, електро-
техничар за термичке и расхладне уређаје, руковалац 
парних котлова или друго занимање напред наведене 
струке. Члан 28 наведеног правилника одговара члану 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Чланом 41. Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Никола Тесла” у Дубљу 
прописано је да запослени на радном месту домар / 
мајстор одржавања а који је задужен за ложење мора 
да има положен испит за рад са судовима под притис-
ком (за послове руковања постројењем у котларни-
ци). Положен стручни испит за рад са судовима под 
притиском за послове руковања постројењем у кот-
ларници је услов за заснивање радног односа и услов 
за рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ 
да поседује одговарајуће образовање (оригинал или 
оверену фотокопију дипломе, односно сведочанства 
или уверења), доказ да има положен стручни испит 
за рад са судовима под притиском, за послове руко-
вања постројењем у котларници (оригинал или овере-
на фотокопија); да је држављанин Републике Србије 
(уверење о држављанству РС не старије од шест месе-
ци – оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним 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 шест месеци – оригинал или оверена фото-
копија); доказ да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад, односно српски 
језик (диплома односно сведочанство или уверење 
издато и стечено на српском језику – оригинал или 

оверена фотокопија). Напомена: доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима – доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Након истека рока за 
достављање пријава није могуће достављање доказа 
о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. У складу 
са чланом 154 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном 
месту на које кандидат конкурише и податке о канди-
дату (име и презиме, адреса пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса елек-
тронске поште ако је кандидат поседује). Пријаве са 
доказима доставити у року 8 дана од дана оглашавања 
у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на горе 
наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАТА ЈЕЛИЧИЋ”

15000 Шабац
Јеле Спиридоновић Савић 5

тел. 015/343-716
e-mail: osnatadir@ptt.rs

Наставник информатике и рачунарства
за рад у матичној школи у Шапцу  

и у издвојеном одељењу у Дреновцу

Наставник шпанског језика
са 55% радног времена,  

за рад у матичној школи у Шапцу

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) – 
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије и специјалистичке академске сту-
дије), и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмете; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, муилтидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става (1), тачка 
1) подтачка (2) члана 140 Закона, мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; психичку, физичку и и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано 
за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона, 
да има држављанство Републике Србије и зна српски 
језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се може преузети на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Потребна документација: оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању; доказ да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за 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 слободне, 
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 пона-
шање (од надлежне службе МУП не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверена копија извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); доказ о знању српс-
ког језика (односи се на кандидате који нису образо-
вање стекли на српском језику). Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лично 
или поштом на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

15000 Шабац
Војводе Јанка Стојићевића 38

тел. 015/334-910

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: 1. за наставнике – да имају одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други 
закон, 10/2019, 6/2020) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/2018, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 
и 4/21); за чистачицу – да има одговарајуће образо-
вање – основно образовање; 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење о томе као доказ дос-
тавља кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду); 3. да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара 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 и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријавни формулар (на званичној интер-
нет страници Министарства просвете РС) кандидати 
на конкурс треба да доставе следећа документа: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању по чл. 140 Закона а сходно Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (за наставнике) или ове-
рену фотокопију сведочанства о стеченом основном 
образовању (за чистачицу); доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (прибавља се у МУП – ПУ Републике 
Србије) – не старије од 6 месеци, оригинал или овере-
на фотокопија; уверење о држављанству – оригинал 
или оверена фотокопија – не старије од 6 месеци; 
доказ да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику, кандидат дос-
тавља доказ од одговарајуће високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената о позна-
вању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад) – оригинал или оверена фотокопија. Напомена: 
доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (за наставнике) 
и да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад на одређеном радном месту (чистачица) – дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Након истека рока за достављање пријава није 
могуће достављање доказа о испуњености услова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Школа није у обавези да враћа 
конкурсну документацију. На одштампаном пријавном 
формулару кандидати треба да допишу адресу пре-
бивалишта односно боравишта, контакт телефон и 
адресу електронске поште ако је кандидат поседује. 
Пријавни формулар са доказима доставити у року 8 
дана од дана оглашавања у публикацији „Послови” на 
горе наведену адресу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко телефо-
на 015/334-910, 334-911.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”

15355 Црна Бара, Миодрага Петровића 54
тел. 015/438-260

Секретар установе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наведено радно 
место треба да испуњава услове из члана 132, 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) као и чланова 
27 и 35 Правилника о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Јанко Веселиновић” у Црној Бари (01 
дел. бр. 755 од 31.08.2022. године). Чланом 132 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
прописано је да секретар установе мора да има образо-
вање из области правних наука у складу са чланом 140 
став 1 овог закона, односно да је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена 
из области правних наука (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) по пропису који уређује високо образовање 
од 10.септембра 2005. године; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања прописани су услови 
за пријем у радни однос, односно да у радни однос у 
установи може да буде примљено лице, под услови-
ма прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање; 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 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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-вас-
питни 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. Члан 27 Правил-
ника о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Јанко Веселиновић” у Црној Бари одговара члану 139 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Чланом 35 Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Јанко Веселиновић” у Црној Бари 
прописано је да запослени на радном месту секретара 
установе мора да има образовање из области правних 
наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, савладан програм 
обуке и дозволу за рад секеретара. Секретар је дужан 
да у року од две године од дана заснивања радног 
односа положи испит за лиценцу за секретара. Секре-
тар који има положен стручни испит за секретара, пра-
восудни или стручни испит за запослене у органима 
државне управе или државни стручни испит, сматра 
се да има лиценцу за секретара Кандидат уз пријаву 
треба да достави: доказ да поседује одговарајуће обра-
зовање из области правних наука, кандидати који су 
стекли звање мастер достављају и оверену фотокопију 
дипломе о завршеним основним академским студијама 
(оригинал или оверену фотокопију дипломе, односно 
сведочанства 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 правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
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, однос-
но српски језик (диплома односно сведочанство или 

уверење издато и стечено на српском језику – ориги-
нал или оверена фотокопија); доказ да има положен 
стручни испит за секретара, правосудни испит или 
стручни испит за запослене у органима државне упра-
ве или државни стручни испит (оригинал или оверена 
фотокопија). Напомена: пријава кандидата који није 
положио стручни испит за секретара неће се сматрати 
непотпуном а изабрани кандидат ће бити у обавези да 
у законском року положи стручни испит; доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима – доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Након истека рока за 
достављање пријава није могуће достављање доказа 
о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. У складу 
са чланом 154 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном 
месту на које кандидат конкурише и податке о канди-
дату (име и презиме, адреса пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса елек-
тронске поште ако је кандидат поседује). Пријаве са 
доказима доставити у року 8 дана од дана оглашавања 
у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на горе 
наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”
15220 Коцељева, Доситејева 3

тел. 015/556-390

Наставник историје
са 75% радног времена

Наставник руског језика
са 77% радног времена

Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то да: а) имају одговарајуће образо-
вање (у складу са чланом 140 истог закона и Правил-
ника о степену и врсти образовања и васпитања за 
наставника, васпитача и стручног сарадника основне 
школе и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи); 
б) имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; г) имају држављанство Републике 
Србије; д) знају српски језик и језик на коме оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају и следећу потребну документацију: радну 
биографију; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију не старију од 6 месе-
ци); уверење о држављанству (оригинал не старији 
од 6 месеци или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
основном образовању; очитану личну карту (фото-
копију уколико није чипована); уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном судском пресудом за 
кривична дела наведена у члану 139 тачка в) Закона 
о основама система образовања и васпитања (ориги-
нал не старији од 6 месеци или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци). Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, 
пре закључивања уговора о раду. Докази о испуње-
ности услова из тачке а), в), г) и д) достављају се 
уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 
б) ове прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Документација се доставља у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс”. Документација се може 
доставити и лично у секретаријату школе од 8.00 до 

13.00 часова. Телефон за информације: 015/556-390. 
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. ОШ „Мића Станојловић” као руковалац 
подацима о личности, предузимаће све потребне тех-
ничке и организационе мере за заштиту личних пода-
така кандидата, ради спречавања случајног или неза-
конитог уништења, или случајног губитка, измена, 
неовлашћеног откривања, коришћења или приступа 
подацима као и од свих незаконитих облика обраде. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ”

15000 Шабац, Владе Јовановића 52
тел. 015/350-483

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати, поред одговарајућег образовања 
предвиђеног Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основним 
школама, треба да испуњавају и друге услове у складу 
са чл. 139 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања,: 1) да има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став (1) и (2) (изузетно и став 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не 
старије од 6 месеци); 3) да није правоснажном судском 
пресудом осуђиван за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и кривична дела насиље у породици, 
одузимање, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривична дела примање 
и давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном утврђено, дискриминаторно понашање што оне-
могућава рад у образовању; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству односно извод из матичних књиге рођених), ове-
рени препис / фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, доказ о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на тим језицима), 
доказ о неосуђиваности и непостојању дискримина-
торног понашања. Пријаве се достављају на адресу 
школе, са назнаком „Конкурс за наставника разредне 
наставе” или лично код секретара. Ближа обавештења 
могу се добити код секретара школе, на број телефона: 
015/350-483.

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА 
И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730

e-mail: hemtexskola@eunet.rs

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће обра-
зовање из члана 33а. Правилника о изменама и допу-
нама Правилника о организацији и систематизацији 
послова Стручне хемијске и текстилне школе у Шапцу, 
и то средње образовање економске струке. Кандида-
ти морају имати: одговарајуће образовање; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; држављанство Републике Србије; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
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Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
и уз одшампани примерак пријавног формулара дос-
тављају школи следећа документа: дипломе о сте-
ченом образовању (оверена фотокопија); уверење о 
држављанству Републике Србије које није старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија); уверење о неосуђиваности од надлежне 
полицијске управе (не старије од 6 месеци). Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Школа није у обаве-
зи да враћа конкурсну документацију. Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР 

КАРАЂОРЂЕВИЋ”
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2

тел. 015/282-218

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник математике
са 65% радног времена

Наставник физике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примље-
но лице које: 1. има одговарајуће образовање и то: за 
наставника и стручног сарадника: високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2. има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна 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 родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. има држављанство Републи-
ке Србије; 5. зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Поред општих услова прописаних 
законом, кандидат мора испуњавати и посебне усло-
ве прописане, Законом основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), Закона о основ-
ном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, 
бр. 55/2013, 101/17, 27/18 10/19 и 129/2021) Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника који 
изводе образовно васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи Службени гласник РС – просветни 
гласник бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 16/2020 и 3/2021) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни 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, 5/2022, 6/2022 и 10/2022). Докази о 
испуњавању услова: пријавни формулар са интернет 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, потписана биографија кандидата, оригинал 
/ оверена копија дипломе, оригинал / оверена копија 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), 
оригинал / оверена копија извода из матичне књиге 
рођених, оригинал / оверена копија уверења о нео-
суђиваности. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Место рада: Прња-
вор и Рибари. Рок за подношење пријаве: осам дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови”. Лице 
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу 
секретар Слободан Перић, 015/282-218, 064/4602-024. 
Пријаве се подносе на горе наведену адресу.

ВАЉЕВО

ОШ „СВЕТИ САВА”
14213 Памбуковица

тел. 014/481-108

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Слатини,  

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
чланом 24 став 1 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 – аутентич-
но тумачење), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1) –5), чланом 
140 став 1 и став 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон 10/19 и 6/20): 
1) има одговарајуће образовање према одредбама о 
Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка 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 и 10/2022); 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављње малолетног лица или родоскрнуће, за кри-
вична дела примања и давања мита, за кривична дела 
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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад; 6) у складу са чланом 142 став 1 да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има образо-
вање из става 1 члана 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а кандидат који нема обра-
зовање из члана 142 став 1 обавезан је да стекне у 
року од једне а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. Услов из тачке 1. доказује се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тачке 1), 3) – 5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Уз одштампани и читко 
попуњен пријавни формулар који се може преузети на 
званичној интернет страници Министарства просвете 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/ форму-
лар за пријем у радни однос у установама образовања 
и васпитања) доставити: пријаву на конкурс са основ-
ним биографским подацима (својеручно потписана); 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образо-
вању; у складу са чланом 142 став 1 да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има образо-
вање из става 1 члана 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а кандидат који нема образо-
вање из члана 142 став 1 обавезан је 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 поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима представља 
лекарско уверење не старије од шест месеци у тренут-
ку подношења пријаве на конкурс, издато од стране 
овлашћење здравствене установе (доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом и 
ученицима доставља само изабрани кандидат по окон-
чању конкурса а пре закључења уговора о раду); ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављан-

ству Републике Србије (не старије од шест месеци); 
оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; доказ о познавању српског јези-
ка (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); доказ да лице није осуђива-
но 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 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, потврда повереника за заштиту 
равноправности. У току трајања поступка одлучивања 
о избору кандидата, конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, који се у наредном року од 8 дана упућују 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступка. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова 
за пријем у радни однос достављају се на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату школе 
непосредно или путем телефона на број: 014/481-108, 
особа за контакт: секретар школе.

ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ”
14224 Лајковац, Светог Саве 3
тел. 014/3431-300, 3431-336

Педагог
УСЛОВИ: Чланом 139 Закона о основама система, 
прописано је: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним Законом, и 
то: 1) има одговарајуће образовање: професор педа-
гогије, дипломирани педагог – општи смер или смер 
школске педагогије, дипломирани школски педагог 
– психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, 
дипломирани педагог – мастер (доставити диплому 
или уверење или оверену фотокопију); 2) психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђивано 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 малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; (доставити 
потврду односно уверења из МУП-а односно суда); 4) 
има држављанство Републике Србије (доставити уве-
рење); 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва из става 1 тач. 1), 3) – 5) овог члана обавезни су 
део, уз пријаву на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) овог члана, прибавља се пре закључења уговора. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, и горе наведену документацију са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. Пријаве 
са наведеном документацијом, уз назначену адресу 
односно контаткт телефон, доставити поштом на адре-
су школе или лично.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Чланом 139 Закона о основама система, 
прописано је: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним Законом, 
и то: 1) има одговарајуће образовање: средња школа 
еономског смера или гимназијско образовање –општег 
смера (доставити диплому или уверење или оверену 
фотокопију); 2) психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
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де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (доставити потврду односно уверења из 
МУП-а односно суда); 4) има држављанство Републике 
Србије (доставити уверење); 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3) – 5) овог 
члана обавезни су део, уз пријаву на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана, прибавља се пре закљу-
чења уговора. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, и горе наведену документацију 
са одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Пријаве са наведеном документацијом, уз 
назначену адресу односно контаткт телефон, достави-
ти поштом на адресу школе или лично.

Чистачица
УСЛОВИ: Чланом 139 Закона о основама система, 
прописано је: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним Законом, и 
то: 1) има одговарајуће образовање: завршена основна 
школа (доставити диплому или уверење или оверену 
фотокопију); 2) психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; (доставити потврду односно уверења из 
МУП-а односно суда); 4) има држављанство Републике 
Србије (доставити уверење); 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3) – 5) овог 
члана обавезни су део, уз пријаву на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана, прибавља се пре закљу-
чења уговора. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, и горе наведену документацију 
са одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Пријаве са наведеном документацијом, уз 
назначену адресу односно контаткт телефон, достави-
ти поштом на адресу школе или лично.

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14252 Ваљевска Каменица

тел. 014/254-558

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабра-
но лице које: је стекло одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке 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 интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године; испуњава услове за наставника средње шко-
ле за предмете који се изучавају у оквиру плана и 
програма гимназије, односно за педагога и психоло-
га школе; има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање; има држављанство Републике Србије; има 
дозволу за рад; има обуку и положен испит за директо-
ра установе; најмање осам година рада у установи на 

пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; зна српски језик; истиче се 
у наставно-педагошком раду, поседује организационе 
и лидерске способности. Кандидат који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност. Уз пријаву 
кандидат подноси: биографске податке са прегледом 
кретања у служби; доказ о радном стажу, односно рад-
ном искуству у школи; оверен препис дипломе о завр-
шеном одговарајућем високом образовању; уверење 
да кадидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима за избор дирек-
тора; оверен препис уверења о положеном стручном 
испиту или лиценцу за наставника, педагога или пси-
холога (дозвола за рад); уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); лекарско уверење (не старије 
од шест месеци) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; уко-
лико 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 про-
граму одговарајуће високошколске установе; доказ о 
положеном испиту за директора установе (лиценца за 
директора); извештај просветног саветника као доказ 
о резултату стручно педагошког надзора у раду канди-
дата (уколико нема, кандидат доставља краћу изјаву 
на околност разлога недостављања извештаја); свој 
Програм рада за наредни мандатни период; друге при-
логе којима кандидат доказује своје успехе у настав-
но-педагошком раду и организационе и менаџерске 
способности; уколико се на конкурс пријави лице које 
је претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Комисија за избор директора, 
извештај о спроведеном поступку доставља школском 
одбору у року од осам дана од дана завршетка поступ-
ка а школски одбор сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и предлог за избор 
директора доставља министру у року од осам дана од 
дана достављања извештаја Комисије. Министар у року 
од 30 дана од дана пријема наведене документације, 
врши избор директора и доноси решење о његовом 
именовању о чему ће школа обавестити лица која су 
се пријавила на конкурс. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају 
непосредно секретаријату школе или поштом на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе на 
телефон број 014/254-558.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЖИВОРАД ГРБИЋ”

14000 Ваљево, Карађорђева 122

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 

разредним старешинством (флаута)
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом 
кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да поседују одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и услове прописане Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним и уметничким 
школама у подручју рада култура, уметност и јавно 
информисање. Уз пријаву се подносе: одштампан и 
попуњен формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
доказ о стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
знању српског језика; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству Републике Србије; доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Докази се прилажу у оригина-

лу или овереној фотокопији на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 

стручних предмета у стручној школи 
(солфеђо)

за рад у издвојеном одељењу Мионица

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом 
кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да поседују одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и услове прописане Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним и уметничким 
школама у подручју рада култура, уметност и јавно 
информисање. Уз пријаву се подносе: одштампан и 
попуњен формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
доказ о стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
знању српског језика; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству Републике Србије; доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Докази се прилажу у оригина-
лу или овереној фотокопији на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 

разредним старешинством (гитара)
за рад у издвојеном одељењу Мионица

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом 
кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да поседују одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и услове прописане Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним и уметничким 
школама у подручју рада култура, уметност и јавно 
информисање. Уз пријаву се подносе: одштампан и 
попуњен формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
доказ о стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
знању српског језика; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству Републике Србије; доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Докази се прилажу у оригина-
лу или овереној фотокопији на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 
разредним старешинством (кларинет)

са 80% од радног временом за рад у матичној 
школи и издвојеном одељењу Мионица



Наука и образовање
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УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом 
кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да поседују одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и услове прописане Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним и уметничким 
школама у подручју рада култура, уметност и јавно 
информисање. Уз пријаву се подносе: одштампан и 
попуњен формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
доказ о стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
знању српског језика; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству Републике Србије; доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Докази се прилажу у оригина-
лу или овереној фотокопији на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 

стручних предмета у стручној школи  
са разредним старешинством  

(српско традиционално певање)
са 85% радног времена за рад у матичној 

школи и издвојеном одељењу Мионица

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом 
кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да поседују одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и услове прописане Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним и уметничким 
школама у подручју рада култура, уметност и јавно 
информисање. Уз пријаву се подносе: одштампан и 
попуњен формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
доказ о стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
знању српског језика; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству Републике Србије; доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Докази се прилажу у оригина-
лу или овереној фотокопији на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Корепетитор
за рад у матичној школи, издвојеном 

одељењу Мионица и издвојеном  
одељењу Лајковац

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом 
кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да поседују одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и услове прописане Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадни-

ка и помоћних наставника у стручним и уметничким 
школама у подручју рада култура, уметност и јавно 
информисање. Уз пријаву се подносе: одштампан и 
попуњен формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
доказ о стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
знању српског језика; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству Републике Србије; доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Докази се прилажу у оригина-
лу или овереној фотокопији на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 

разредним старешинством (соло певање)
за рад на одређено време до  
повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом 
кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да поседују одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и услове прописане Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним и уметничким 
школама у подручју рада култура, уметност и јавно 
информисање. Уз пријаву се подносе: одштампан и 
попуњен формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
доказ о стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
знању српског језика; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству Републике Србије; доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Докази се прилажу у оригина-
лу или овереној фотокопији на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Чистачица
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом 
кандидати треба да испуњавају услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, да поседују одговарајуће образовање (основ-
но образовање). Уз пријаву се подносе: одштампан и 
попуњен формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
доказ о стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
знању српског језика; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству Републике Србије; доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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. Доказ да канди-

дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Докази се прилажу у оригина-
лу или овереној фотокопији на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗЕНЕЛ ХАЈДИНИ”

Рајинце

Наставник математике
са 88,88% радног времена

Наставник српског  
као нематерњег језика
са 61,11% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у радни 
однос под условима: 1) да има одговарајуће високо 
образовање, стечено: а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије) 
или б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик – образовно-васпитни рад се остварује на албан-
ском језику. Докази о испуњености услова из тачке 1) 
и 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе 
се у виду оверених фотокопија, а доказ под 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи најкасније у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе. Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност законских усло-
ва кандидата 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 
стандардизованих поступака. Директор установе доно-
си решење о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од дана када му конкурсна комисија, после 
обављеног разговора са кандидатима, достави образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају услове 
по конкурсу. Пријавни формулар и потребну докумен-
тацију треба послати на адресу ОШ „Зенел Хајдини” 
Рајинце, 17523 Прешево. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе на телефон 
062/142-951.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

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

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Општи услови прописани Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005... 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење) и услови одређени 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129 /2021), и 
то: 1. одговарајуће високо образовање врсте и степе-
на стручне спреме утврђене чл.140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 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, 
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17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022 и 15/2022), стеченим: (1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске или мастер струковне студије), и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) или образо-
вање стечено на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који је уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005; 2. психичка, 
физичка и здравствена способност 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 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Репу-
блике Србије; 5. знање српског језика и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази којима се 
доказује испуњеност услова: да кандидат има одгова-
рајуће образовање (оверена фотокопија дипломе или 
уверења о дипломирању), психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима, уве-
рење да није осуђиван за дела наведена у 3 тачки, не 
старије од 6 месеци, прибавља се од надлежне поли-
цијске управе (оригинал или оверена фотокопија), а 
доказ о непостојању дискриминаторног понашања не 
старије од 6 месеци прибавља се од Повереника за 
заштиту равноправности (оригинал или оверена фото-
копија); уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци и извод из матичне књиге рођених трајно важећи 
(оригинал или оверена фотокопија), доказ да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Докази о испуњености услова из тач. 
1, 3, 4 и 5 су саставни део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2 (лекарско уверење), доставља само изабра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду. Потребно 
је да кандидат уз пријаву достави и своју краћу радну 
биографију са подацима о адреси становања, контакт 
телефону и имејл адреси. Пријаву са потребном доку-
ментацијом у затвореној коверти са назнаком „Прија-
ва на конкурс за радно место наставника разредне 
наставе”, кандидат може поднети лично у школи рад-
ним данима од 8.00 до 14.00 часова или послати путем 
поште у складу са законом, на адресу школе. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремено под-
нете пријаве и пријаве без потребне документације, 
неће се разматрати. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија, по поступку који је прописан законом. Решење о 
избору кандидата по конкурсу доноси директор школе. 
Контакт телефон за додатне информације: 017/404-220 
и 411-623.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

17500 Врање, Боре Станковића 10
тел 017/421-928

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то да: а) има одговарајуће образовање про-
писано Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Музичкој школи „Стеван Мокрањац” у 
Врању; б) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 

није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
тачке а), в, г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ 
о испуњености услова из тачке б) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства просве-
те; оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; оригинал / оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије – не ста-
рије од 6 месеци; оригинал / оверенуфотокопију изво-
да из матичне књиге рођених; уверење о неосуђива-
ности – не старије од 6 месеци (извод из КЕ издаје МУП 
– полицијска управа); уверење да се против кандидата 
не води истрага од надлежног суда; доказ да зна срп-
ски језик или језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику. Кандидати ће бити упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Кандидат који буде изабран пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима. Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неправовремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се подносе на наведену 
адресу или лично у Секретаријату школе где се могу 
добити и детаљније информације о конурсу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ”

Јелашница
17530 Сурдулица 
тел. 017/476-250

Професор математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: услов: звање професор математике; дипло-
мирани математичар; мастер математичар (у складу са 
чланом 3 тачка 9 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи). Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане члановима 139, 140, 141 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020, 129/2021), 
и то: да поседује одговарајуће образовање за настав-
ника у складу с одредбама чл. 139, 140, 141 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетноглица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групекривичних дела против полне слободе, про-
тивправног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. 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. Кандидати уз пријаву тре-
ба да доставе следећа документа: диплому или уве-
рење о стеченом образовању – оригинал или оверену 
фотокопију (не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених – оригинал или оверену копију 
(не старије од 6 месеци), уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци) – ориги-
нал или оверену копију, доказ да кандидатније осуђен 
правноснажном пресудом за кривично дело утврђено 
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 10/2019, 6/2020, 129/2021), и то: уверење 
суда да против кандидата није покренута истрага, 
односно да се не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци) – оригинал или оверену копију, уверење 
из казнене евиденције о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци) – оригинал или оверену копију, доказ о 
познавању српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику. Лекарско уве-
рење, као доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 

кандидат који буде изабран доставља пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, тј.доказе о испуњености услова, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи (поштом или лично) на горе наведену адресу, 
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на 
одређено време (не отварати)”. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. Дока-
зи о испуњавању услова предвиђених овим огласом, 
ако нису оригинални, него фотокопије или преписи, 
морају бити оверени у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, 
бр. 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир приликом доношења 
одлуке о избору кандидата по овом конкурсу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе. Контакт телефон: 017/476-250.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ВРАЊУ
17500 Врање

Булевар Патријарха Павла 2
тел. 017/400-645

1) Помоћни наставник у подручју рада 
електротехника

2) Техничар за одржавање уређаја и 
опреме (одржавалац машина)

3) Наставник практичне наставе у 
подручју рада саобраћај – инструктор 

вожње Ц категорије
УСЛОВИ: Учесници конкурса поред општих услова 
предвиђених Законом о раду, треба да испуњавају и 
посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 
1)-5) Закона о основама система образовања и вас-
питања и услове из Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
електротехника („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 4/2022) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
саобраћај („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, број 4/2022), и то: да имају одговарајуће обра-
зовање, да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима, да имају држављан-
ство РС, да нису осуђивани за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање и да знају српски језик на којем се 
остварује образовно васпитни рад. Услови у погледу 
степена и врсте стручне спреме и звања и додатних 
услова: за тачку 1: средње образовање (IV степен 
стручне спреме) у подручју рада електротехника и 
завршена обука за сервисирање рачунара, за тачку 2: 
V степен стручне спреме – машинске струке, за тачку 
3: V степен стручне спреме – возач моторних возила 
– инструктор, инструктор вожње, важећа возачка доз-
вола свих категорија, да поседује лиценцу Агенције 
за безбедност саобраћаја за Ц категорију, лекарско 
уверење о здравственој способности за управљање 
моторним возилом и да нема забрану управљања 
возилом. Конкурс траје 8 дана од дана оглашавања. 
Кандидати уз пријавни формулар који се преузима са 
званичне интернет странице Министарства доставља 
школи, достављају: оверену фотокопију дипломе или 
уверења, уверење о држављанству (оверене фотоко-
пије не старија од 6 месеци), уверење да нису осуђи-
вана за наведена кривична дела из казнене евиден-
ције надлежне Полицијске управе, уверење суда да се 
против кандидата не води кривични поступак, извод 
из матичне књиге рођених (или оверена копија), изја-
ва кандидата да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Напомена: лекарско уверење 
је потребно када одлука о избору постане коначна, 
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Сву потребну 
документацију доставити на горе наведену адресу у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са наз-
наком „За конкурс”. 
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ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ”
17500 Врање, Партизанска 12

тел. 017/431-992, 400-835

Професор српског језика и књижевности
на одређено време до повратка запослене  

са функције директора школе

Професор предмета уметност и дизајн
са 50% норме

Радник на одржавању информационих 
система

за 50% норме

Радник на одржавању хигијене у школи
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за професора: кандидат мора да 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 и 6/20 – даље 
Закон и 129/2021) и важећим 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, 
13/2018 и „Просветни гласник”, број 04/2022) и то да 
има високо образовање стечено на студијама дргог 
степена – мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, и то: 1) 
студије другог степена из области из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области педагошких наука, уз заврше-
не студије другог степена – мастер из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, као и високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005 године; да има психичку 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању најмање од 3 месеца, као и кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и да за њега није 
утврђено дискриминаторско понашање, у смислу члана 
139 став 1 тачка 3 Закона; да има држављанство Репу-
блике Србије и да зна српски језик, на коме се оства-
рује образовно васпитни рад. Кандидат за мајстора на 
одржавању информационих система мора да испуњава 
услове прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 и 6/20 – даље: Закон, и 129/2021). 
Услови за мајстора на одржавању информационих сис-
тема да има завршен четврти степен електротехничке 
струке. Кандидат за радника на одржавању хигијене 
у школи мора да испуњава услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 и 6/20 – 
даље: закон, и 129/2021). Услови за радника на одржа-
вању хигијене у школи: да има најмање основно обра-
зовање. Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на пријавном форму-
лару који се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
уз који се доставља потребна документација, односно 
докази о испуњености услова за избор кандидата и то: 
доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе); доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 
139 став 1 тачка 1 и тачка 3 Закона и да за њега није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање (потврда, уверење или други документ издат 
од стране МУП-а РС, основног и вишег суда, не ста-
рије од 30 дана); доказ да кандидат има држављан-
ство Републике Србије (уверење не старије од шест 
месеци) доказ о познавању српског језика, као језика 
на коме се остварује образовно васпитни рад – дос-
тавља само кандидат који није стекао образовање на 
српском језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика поло-
жен по програму одговарајуће високошколске устано-
ве). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности (лекарско уверење) доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Осим наве-

деног, кандидати достављају и остала документа од 
значаја за одлучивање, и то извод из матичне књиге 
рођених (на обрасцу са трајном важношћу, фотокопија 
или оригинал) и краћу радну биографију. По завршетку 
конкурса примљена документација се не враћа канди-
дату. Благовременом пријавом сматра се пријава која 
је поднета у року утврђеном у конкурсу, као у пријава 
која је предата препорученом поштом, у ком случају 
се као дан пријема рачуна дан када је пошта примила 
пошиљку, а када последњи дан за подношење пријаве 
пада у недељу или дане државног празника, рок за 
пријаву помера се за следећи радни дан, док се пот-
пуном пријавом сматра пријава која у прилогу садр-
жи документа којима кандидат доказује да испуњава 
услове за избор у складу са Законом и овим конкурсом. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријава се може поднети у просторијама 
школе или предати препорученом поштом, на адре-
су: Гимназија „Бора Станковић”, ул. Партизанска бр. 
12 број поште 17500 Врање, са назнаком „За конкур-
сну комисију”. Информације о конкурсу могу се добити 
телефоном на број: 017/431-992 или 017/400-835.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

Бујановац, Вука Караџића бб.
тел. 017/851-141

1. Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљено лице 
које поред општих услова у чл. 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) 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 Правилника о организа-
цији и систематизацији послова и радних задатака 
у ПУ „Наша радост” Бујановац, има: 1. одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање и то: на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске или специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године, или одговарајуће више образовање; на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мастер струковне 
студије) односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 примања или давања мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази под тачком 1, 3, 
4 и 5 достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености 
услова из тачке 2 прибавља се пре закључења угово-
ра о раду.

2. Сервирка
УСЛОВИ: у радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова у чл. 24 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење) 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 Правилника о организа-
цији и систематизацији послова и радних задатака у ПУ 
„Наша радост” Бујановац, има: 1. одговарајуће образо-
вање – средње образовање, а изузетно основно обра-
зовање и радно искуство на тим пословима стечено до 
дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места 
у јавним службама и другим организацијама у јавном 
сектору; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 

у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примања или давања мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази под тачком 1, 3, 4 и 5. дос-
тављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из 
тачке 2. прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: У складу са чланом 154 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања кандидати 
попуњавају пријавни формулар са званичне инетр-
нет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одшампаним пријавним формуларом, достављају 
установи. Кандидати су дужни да доставе: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; потписану пријаву на конкурс са кратком био-
графијом; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о неосуђиваности, извод из казнене евиденције који 
издаје МУП Србије (не старије од шест месеци); доказ 
о знању српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад у установи (осим кандидата 
које су одговарајуће образовање стекли на том јези-
ку, пошто се сматра да они познају језик на којем се 
изводи образовно-васпитни рад); доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду). Напомена: сви докази се прилажу у оригиналу 
или овереној фотокопији. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија, коју именује директор установе. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата, који се у 
року од осам дана од дана истека рока за подношење 
пријава, упућују на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима који врши надлежна 
служба за послове запошљавања, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на бројеве телефона 
које су навели у својим пријавама. Разговор са кан-
дидатима ће се обавити у просторијама установе, а о 
месту и времену ће бити благовремено обавештени. 
Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који се 
траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и 
степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Службени гласник РС”, 
брих 87/2018). Пријаве на конкурс доставити на адре-
су: ПУ” Наша радост” Бујановац, Вука Караџића бб., 
17520 Бујановац, са назнаком” За конкурсну комисију” 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”, За додатне информације се може-
те обратити установи на број телефона: 017/851-141.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
17500 Ратаје

тел. 017/59-003, 017/59-035

Помоћни радник
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава и остале услове 
предвиђене Законом о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/19 и 6/2020), тј. да има психичку, физич-
ку и здравстену способност за рад са децом и учени-
цима, да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
или давање мита и остала кривична дела предвиђе-
на чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да има држављанство РС. Уз пријаву на 
конкурс доставити: уверење о држављанству, доказ 
да се против кандидата не води истрага нити је да је 
подигнута оптужба и да се не води кривични поступак 
пред судом (све то не старије од шест месеци), крат-
ку биографију, оверену фотокопију дипломе, тј.сведо-
чанства као и попуњени пријавни формулар који се 
налази на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријаве слати на адресу:  
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ОШ „Бранислав Нушић” Ратаје, 17500 Врање са назна-
ком „За Конкурсну комисију”. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

17500 Врање, Омладинска 20
тел. 017/400-351

Сервирка
са 50% радног времена  

у централној школи у Врању

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове конкурса: 1) имају одговарајуће образовање. 
средње образовање било које врсте; изузетно канди-
дат може да буде и лице које има завршену основну 
школу а има искуства на пословима сервира-ке стечено 
до дана ступања на снагу Уредбе о Каталогу радних 
места у јавним службама и другим организацијама у 
јавном сектору, односно до 31.12.2017. године; сав-
ладан курс санитарног минимума; 2) имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) нису осуђивани 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 
родоскрвнављање, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) имају 
држављанство Републике Србије; 5) знају српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
о испуњености услова из алинеје 1, 3, 4 и 5 подносе 
се уз пријаву на конкурс, а из алинеја 2 пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурс траје осам дана од дана 
објављивања. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса доставити на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати 
у разматрање.

ВРШАЦ

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ”
26302 Вршац, Архитекте Брашована 1

тел. 013/805-058

Чистачица
УСЛОВИ: завршена основна школа, I ниво квалифи-
кација.

Психолог – стручни сарадник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У складу са чл. 5 ст. 2 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
стручним школама („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 4/22, 14/22, 15/22), VII – ниво квалифи-
кација. 

ОСТАЛО: Пријава на конкурс се доставља искључиво 
на пријавном формулару, који се преузима са званичне 
интернет странице Министарства просвете www.mpn.
gov.rs у делу ново на сајту – формулар за конкурисање. 
Уз пријаву кандидати прилажу следеће: оригинал или 
оверену копију дипломе, а сведочанство или уверење, 
о завршеној основној школи односно основном обра-
зовању, само за радно место где се тражи тај услов; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци, од дана издавања); уверење – потврду 
да кандидат није осуђиван, добијен од стране надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице у складу 
са чл. 139 ст. 1 тачке 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци, од 
дана издавања); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, подноси кандидат који буде изабран, а пре 
закључења уговора о раду; доказ да зна српски језик, 
на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(достављају само кандидати који нису стекли образо-
вање на српском језику, достављањем потврде – уве-
рења о знању српског језика, које издаје одговарајућа 
високошколска установа); пожељно је да кандидати 
доставе копију важеће личне карте, као и свој кратки 
CV, са контакт адресом, број телефона, мејла и сл. ради 
обављања разговора са кандидатима и упућивања кан-

дидата на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Рок за подношење пријава је 8 
дана, од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве слати на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс” лично или препору-
ченом поштом. Слање конкурсне документације елек-
тронском поштом није дозвољено.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26360 Пландиште, Војводе Путника 60

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: Општи услови: у радни однос у установи 
може да буде примљено лице под условима прописа-
ним законом и Правилником о степену и врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи и ако има образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образованyе 
до 10. септембра 2005. године; 2) психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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) држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови у 
погледу степена и врсте стручне спреме: професор 
српског језика и књижевности, професор српског јези-
ка и књижевности са општом лингвистиком, професор 
српске књижевности и језика, професор српске књи-
жевности и језика са општом књижевношћу, дипломи-
рани филолог српског језика са јужнословенским јези-
цима, дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима, професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југо-
словенску књижевност, професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик, професор српскохрватског језика и 
опште лингвистике, професор за српскохрватски језик 
са јужнословенским језицима, професор српскохрват-
ског језика са источним и западним словенским језици-
ма, професор српскохрватског језика и југословенске 
књижевности за наставу у школама у којима се обра-
зовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно 
русинском или румунском језику, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску и општу ижев-
ност, професор југословенске књижевности са стра-
ним језиком, дипломирани филолог за књижевност и 
српски језик, дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност, професор српског језика и књижевности 
у одељењима за националне мањине, професор српс-
ког језика и српске књижевности, дипломирани компа-
ратиста, мастер филолог (студијски програми: српски 
језик и књижевност, српска књижевност и језик, српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, српски 
језик, српска књижевност, српска филологија (српски 
језик и лингвистика), српска књижевност и језик са 
компаратистиком), мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програми: српски језик и књижевност, 
српска књижевност и језик, српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, српски језик, српска књи-
жевност, српска филологија (српски језик и лингвис-
тика), српска филологија (српски језик и књижевност), 
филологија, модули: српски језик и српски језик и ком-
паративна књижевност, компаративна књижевност са 
теоријом књижевности), професор српскохрватског 
језика и књижевности; мастер филолог из области 
филолошких наука; професор југословенске књижев-
ности и српског језика мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет). Лица која су стекла академско звање мас-
тер морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима српски језик и 
књижевност; српска књижевност и језик; српска књи-
жевност и језик са компаратистиком; српска филоло-
гија: српски језик и књижевност; србистик. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 

страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. 
Кандидати су дужни да уз пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице на конкурс приложе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; извод из матичне књиге рођених на пропи-
саном обрасцу са холограмом (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о државњанству (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о неосуђиваности (доказ/
уверење да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија уверења из каз-
нене евиденције МУП-а); доказ о знању српског јези-
ка и језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику и језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад) – као доказ се доставља 
диплома о завршеном школовању на српском језику – 
средње, више или високо или положен испит из срп-
ског језика – уверење одговарајуће високошколске 
установе да је лице положило испит из српског језика 
са методиком оригинал или оверена фотокопија; и 
диплома о завршеном школовању на румунском јези-
ку – средње, више или високо или положен испит из 
румунског језика – уверење одговарајуће високошкол-
ске установе да је лице положило испит из румунс-
ког језика са методиком оригинал или оверена фото-
копија). Лекарско уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способан за рад са децом и 
ученицима подноси се школи пре закључења уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору наставника 
комисија врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности. Психо-
лошку процену способности за рад са децом и учени-
цима врши Националан служба за запошљавање, при-
меном стандардизованих поступака. Уколико је већ 
извршена психолошка процена способности (у перио-
ду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај 
конкурс), назначити у пријави кад је и где извршена 
процена. Након истека рока за достављање пријава 
није могуће достављање доказа о испуњености усло-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве, пријаве 
са приложеним, а не овереним фотокопијама, као и 
пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у 
погледу образовања, врсте и степена стручне спре-
ме неће бити узете у разматрање. Оверене фотоко-
пије не могу бити старије од 6 месеци. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у складу са 
Законом о заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 87/18). Испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова настав-
ника, уколико је образовање стечено у иностран-
ству, утврђује решењем министар. У том случају 
доставити решење министра о испуњености услова у 
погледу стеченог образовања за обављање послова 
насатвника за предмет за који се конкурише. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријавни формулар са потребним прилози-
ма којима доказује да испуњава услове овог конкурса, 
кандидати треба да достави искључиво препоручено 
поштом на навдену адресу: Основна школа „Доситеј 
Обрадовић”, улица Војводе Путника бр. 60, 26360 
Пландиште или предати лично у секретаријату Шко-
ле, сваког радног дана од 9 до 12 часова, Телефон за 
информације: 013/861-615.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЧАРОЛИЈА”

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3

Васпитач
на одређено време, преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског одсуства 

и одсуства ради неге детета

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове пропи-
сане члановима 139-142 Закона о основама система 
образовања и васпитања и важећим Правилником о 
предшколском васпитању и образовању, има одгова-
рајуће образовање: високо образовање: на студијама 
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другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или мастер струковне 
студије) или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
или на студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање са звањем васпитач; има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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; има држављан-
ство Републике Србије; да на српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 

Спремач
2 извршиоца

УСЛОВИ: има одговарајуће образовање: основно обра-
зовање, као и да познаје прописе у вези са хигије-
ном (дезинсекција и дератизација); није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
потписану биографију кандидата; доказ о стеченом 
образовању (оверени препис или оверену фотокопију 
дипломе или уверења); доказ о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал / оверена копија, не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал / оверена копија); оригинал / оверена копија 
уверења о неосуђиваности. Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу: Данијела Франција, 
референт за правне, кадровске и административне 
послове; контакт телефон: 013/831-700. Пријаве треба 
слати на горе наведену адресу.

ЗАЈЕЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник предметне наставе – 
наставник рачунарства и информатике
са 55% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, замена до истека мандата директора у 
првом мандатном периоду

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – Одлука УС, 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др закони, 10/19 и 6/20), 
односно: 1) да има одговарајуће образовање складу 
са чланом 140 став 1 и став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и важећем Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Машинство и обрада метала 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/22 
и 15/22) и Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Службени гласник РС – Просветни 

гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22); 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњаваја формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и васпи-
тања који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(уписати број телефона / мејл адресу). Уз пријавни 
формулар кандидат доставља следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе (односно уверења уко-
лико диплома није издата) о стеченом одговарајућем 
степену и врсти образовања; уверење о неосуђива-
ности надлежне полицијске управе (оригинал или 
оверена фотокопија), не старије од 3 месеца, уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), 
извод из матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверена фотокопија), уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику доставља доказ 
(уверење или потврду) да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове; биографија. Уверења која се достављају не смеју 
бити старија од 6 месеци. Конкурс спроводи конкурс-
на комисија коју именује директор. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност улова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана, упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака 
о чему ће кандидати бити обавештени путем телефо-
на на бројеве које су навели или на наведене мејл 
адресе. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
из претходног става, и о томе сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и дос-
тавља директору у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. О терминима за разго-
вор кандидати ће бити обавештени путем телефона на 
бројеве које су навели или на наведене мејл адресе. 
Директор школе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од осам дана од дана достављања 
образложене листе обављеног разговора. Лекарско 
уверење – доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Информације о конкурсу могу се доби-
ти на следећи број телефона: 030/463-391 и 030/463-
392. Пријаве се достављају на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс – за радно место наставника 
предметне наставе – наставник рачунарства и инфор-
матике на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, замена до истека мандата 
директора у првом мандатном периоду”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-236

Наставник предметне наставе  
– енглески језик

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних у члану 
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) за заснивање 
радног односа кандидат мора да испуњава услове про-
писане одредбама чл. 139, 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20, 
129/21), и то: а) да је стекао одговарајуће образовање 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 

односно групе предмета или студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука уз услов да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, или 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
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); б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава 
формулар за пријем у радни однос у установи обра-
зовања и васпитања – формулар за пријаву у радни 
однос који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете РС, у делу „Школски и студент-
ски живот – Запошљавање у просвети” (уписати број 
телефона / мејл адресу), а потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом доставља шко-
ли. Уз формулар за пријаву у радни однос кандидат 
доставља следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе (односно уверења уколико диплома није изда-
та) о стеченом одговарајућем степену и врсти образо-
вања (кандидати који су завршили други степен сту-
дија, достављају и диплому са основних академских 
студија у овереној фотокопији); доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање од по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова (у ори-
гиналу или овереној фотокопији: уверење са високош-
колске установе, односно уверење о положеним испи-
тима из педагогије и психологије, односно уверење о 
положеним стручном испиту / испиту за лиценцу – јер 
се сматра да наставник који је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има ово образовање) дос-
тавља кандидат који ово образовање поседују, канди-
дат који не поседују ово образовање обавезан је 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 васпитања; уверење 
из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе о неосуђива-
ности (оригинал или оверена фотокопија), не старије 
од 6 месеци, уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија), не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија), уколико кандидат није сте-
као образовање на српском језику доставља доказ 
(уверење или потврду у оригиналу или фотокопији) да 
је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе; кратка биографија 
са наведеном адресом боравка, контакт телефоном и 
e-mail адресом (пожељно, није обавезно). 

Радник на одржавању хигијене  
– чистач/ица

Радник на одржавању хигијене  
– чистач/ица

са 50% радног времена, за рад  
у издвојеном одељењу у Левовику

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних у члану 
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) за заснивање 
радног односа, кандидат мора да испуњава услове про-
писане одредбама чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17 и 
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27/18 – и др. закони, 10/19, 6/20, 129/21), и то: да има 
одговарајуће образовање, односно завршено основно 
образовање и васпитање у складу са чл. 50 Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова у Основ-
ној школи „Митрополит Михаило” Сокобања; 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 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да је држављанин Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава форму-
лар за пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања – формулар за пријаву у радни однос који 
се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете РС, у делу „Школски и студентски живот 
– Запошљавање у просвети” (уписати број телефона 
/ мејл адресу), а потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом доставља школи. Уз форму-
лар за пријаву у радни однос кандидат доставља сле-
дећу документацију: сведочанство / уверење о заврше-
ном основном образовању и васпитању (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе о неосуђиваности (оригинал или ове-
рена фотокопија), не старије од 6 месеци, уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); 
уколико кандидат није стекао образовање на српском 
језику доставља доказ (уверење или потврду у ориги-
налу или фотокопији) да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове; биографију (пожељно). 

ОСТАЛО: неблаговремене пријаве на конкурс, као и 
пријаве са непотпуном и неовереном документацијом 
неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом се достављају у року од 8 
дана од објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”, поштом или лично на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс – за ____ (навести радно место 
за које се конкурише)”.

ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 5

Наставник предметне наставе
ради извођења наставе и других облика 
образовно-васпитног рада за ученике са 

посебним способностима за рачунарство и 
информатику за предмете из члана 6 став 
1 тачка 2) Правилника о степену и врсти 

образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији, односно за 
предмете Примена рачунара, Програмирање, 
Рачунарски системи, Оперативни системи и 
рачунарске мреже, Објектно оријентисано 
програмирање, Базе података, Програмске 

парадигме и Веб програмирање

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
члановима 139 и 140 и 141 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 и 10/2019, 6/2020 и 129/2021 – даље: 
Закон) и услове прописане важећим Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/2022), 
односно да има одговарајуће образовање – високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије, и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, уз завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, као и високо 
образовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену способ-

ност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривична дела 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 родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није 
утврђено дискриминаторно понашање, у смислу чла-
на 139 став 1 тачка 3) Закона; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик, на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају шко-
ли, и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе или уверење о дипломи-
рању, који су издати од стране високошколске устано-
ве); 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање (потврда, уверење или 
други документ издат од стране МУП-а РС – не старији 
од шест месеци); доказ да кандидат има држављанство 
Републике Србије (уверење – не старије од шест месе-
ци); доказ о познавању српског језика, као језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад – доставља 
само кандидат који није стекао образовање на српском 
језику (потврда, уверење или други документ којим се 
доказује да је испит из српског језика положен по про-
граму одговарајуће високошколске установе). Напомена: 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
(лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Осим наведеног, канди-
дати достављају и краћу радну биографију. По предмет-
ном конкурсу може бити изабран један кандидат који 
испуњава услове за рад на наведеном радном месту за 
оба предмета или два кандидата, односно по један за 
сваки од наведнеих предмета. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Благо-
временом пријавом сматра се пријава која је поднета у 
року утврђеном у конкурсу, као и пријава која је предата 
препорученом поштом, у ком случају се као дан прије-
ма рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а када 
последњи дан за подношење пријаве пада у недељу или 
дане државног празника, рок за пријаву помера се за 
следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра 
пријава која у прилогу садржи документа којима кан-
дидат доказује да испуњава услове за избор у складу 
са Законом и овим конкурсом. Непотпуне, неблаговре-
мене, као и пријаве које нису поднете на одговарајући, 
односно на начин утврђен конкурсом неће се узети у 
разматрање. Пријава се може поднети у просторијама 
школе сваког радног дана између 11.00 и 12.00 часо-
ва или послати препорученом поштом на адресу: Гим-
назија Зајечар, ул. Књегиње Љубице 5, 19000 Зајечар, 
са назнаком „за конкурсну комисију”. По завршетку кон-
курса примљена документација се не враћа кандидати-
ма. Информације о конкурсу могу се добити телефоном 
на број 019/422-564, као и путем електронске поште на 
имејл: info@gimza.edu.rs

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

19224 Салаш, Маршала Тита 35

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС и 113/2017, 95/2018), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и то: 1) да посе-
дују одговарајуће образовање 2) психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање 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 санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет страници 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи, и то: 1) оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе/сведочанства о 
завршеном вишем образовању (основне академске сту-
дије првог степена на Студијском програму Економија 
– општа економија обима од 240 ЕСПБ бодова); 2) уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци; 3) доказ 
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, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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; 
4) доказ о познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, 
више и високо образовање на српском језику у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе); 
5) доказ о испуњености услова под редним бројем 2) – 
лекарско уверење, кандидат прилаже пре закључења 
уговора о раду. Докази који се прилажу морају бити у 
оригиналу или оверене фотокопије. 

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС и 113/2017, 95/2018), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и то: 1) да поседују одговарајуће образовање – основ-
но образовање; 2) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи, и то: 1) ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе/сведочан-
ства о завршеном основном образовању; 2) уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци; 3) доказ 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, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, уверење из МУП-а, не старије од 6 
месеци; 4) доказ о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао 
средње, више и високо образовање на српском језику 
у обавези је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе); 5) доказ о испуњености услова под ред-
ним бројем 2) – лекарско уверење, кандидат прилаже 
пре закључења уговора о раду. Докази који се прилажу 
морају бити у оригиналу или оверене фотокопије.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, 
рачунајући од дана објављивања конкурса у публи-
кацији Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу 
поштом или предају лично на адресу: Маршала Тита 
35, 19224 Салаш, са назнаком „За конкурс”. Сва потреб-
на обавештења можете добити од секретара школе, 
лично или телефоном на број 019/470-126.
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ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
23216 Банатско Карађорђево
Солунских добровољаца 19

Чистачица
за рад у матичној школи

2 извршиоца

Домар – мајстор одржавања
за рад у матичној школи

Чистачица
за рад у Издвојеном одељењу  

„Ади Ендре” у Торди

Наставник ликовне културе
за рад у матичној школи,  
са 50% педагошке норме

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидт треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: 1. да има одговарајуће 
образовање; 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 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати за наставника ликовне кулуре треба 
да имају одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, као и Правилником о степену и врсти обра-
зовања 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 и 3/21, 4/21) за наведе-
не послове. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја. Кандидати уз одштам-
пан попуњени пријавни формулар треба да доставе: 
оверену фотокопију дипломе, односно сведочанства о 
стеченом одговарајућем образовању; 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 родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
уверење о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; радну биографију. Сви доку-
менти се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Лекарско уверење да кандидат има одго-
варајућу психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом изабрани кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Пријава на конкурс са комплетном 
документацијом доставља се лично или поштом на горе 
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс – не отвара-
ти”. Рок за пријављивање је 10 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне, 
недопуштене и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближа обавештења могу се добити на 
телефон број 023/835-840.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг Слободе 7

тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 
одељењским старешинством, у основној 

музичкој школи предмета гитара
место рада седиште школе 
Трг Слободе 7, Зрењанин

УСЛОВИ: лице треба да: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену 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-вас-
питни рад (српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Услови у погледу обра-
зовања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 
2 и 7 и члан 142 Закона). Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма 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 гру-
пе предмета; (б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) 
подтачка (б) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Учесник кон-
курса треба да испуњава и услове из члана 2 став 1 
тачка 5) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 
9/20 и 18/20), односно учесник конкурса треба да је: (1) 
дипломирани музичар, усмерење гитариста; (2) дипло-
мирани музичар – гитариста; (3) академски музичар 
гитариста; (4) мастер музички уметник, професионални 
статус – гитариста; (5) мастер музички уметник, профе-
сионални статус камерни музичар, са претходно завр-
шеним основним академским студијама гитаре. У складу 
са чланом 141 став 7 послове наставника, може да 
обавља лице које је стекло основно, средње, више или 
високо образовање на српском језику (на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад), или је положило испит 
из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Обавезно образовање наставника про-
писано чланом 142 став 1 Закона је образовање из пси-
холошких, 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 устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Образовање из претходног става наставник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Програм за стицање образовања из члана 
142 став 1 Закона остварује високошколска установа у 
оквиру акредитованог студијског програма или као про-
грам образовања током читавог живота, у складу са 
прописима којима се уређује високо образовање. Сма-
тра се да наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има образо-
вање из члана 142 став 1 Закона. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (у даљем тексту: Министарство), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају на адресу школе у року од 10 
дана од дана објављивања конкурса у огласним нови-

нама Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Потребна документација: оригинал, или оверена фото-
копија одговарајуће дипломе (уверења); кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по прописи-
ма који уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године доставља и оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе (уверења) о стеченом високом образо-
вању 1. степена; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе (уверења) о стеченом основном, средњем, 
вишем или високом образовању на српском језику или 
оригинал (или оверену фотокопију) потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе – за доказ 
о знању српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; оригинал или оверена фотокопија 
уверења Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству Републике Србије; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Напомена у вези обра-
зовања стеченог у некој од република СФРЈ, образо-
вања стеченог у систему војног школства и образовања 
стеченог у иностранству: I Када је образовање стечено 
у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, 
у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици 
Српској, а врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона, министар, 
по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника. II Када је образовање стечено у систему 
војног школства, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одго-
варајуће високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. III Када је образовање стечено у 
иностранству, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одго-
варајуће високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. Кандидати под I, II, III достављају 
оригинал или оверену фотокопију одговарајућег 
решења министра. Сви докази морају бити достављени 
у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријавни фор-
мулар са документацијом доставити на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, лично 
или на телефон 023/561-104. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања у Зрењанину применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову 
пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и сачињава образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају услове у року 
од 15 радних дана од дана сачињавања листе кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Образложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове комисија доставља 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 образ-
ложене листе свих кандидата који испуњавају услове. 
Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном тер-
мину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 
одељењским старешинством у основној 

музичкој школи предмета гитара
место рада: седиште школе Трг Слободе 7, 

Зрењанин и издвојено одељење школе  
у Ковачици, Дом културе „3. октобар”,  

Др Јанка Булика 59

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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УСЛОВИ: лице треба да: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену 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-вас-
питни рад (српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Услови у погледу обра-
зовања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 
2 и 7 и члан 142 Закона). Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма 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 гру-
пе предмета; (б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Учес-
ник конкурса треба да испуњава и услове из члана 2 
став 1 тачка 5) Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника у основној музичкој школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 
9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), односно учесник конкурса 
треба да је: (1) дипломирани музичар, усмерење гита-
риста; (2) дипломирани музичар – гитариста; (3) ака-
демски музичар гитариста; (4) мастер музички умет-
ник, професионални статус – гитариста; (5) мастер 
музички уметник, професионални статус камерни музи-
чар, са претходно завршеним основним академским 
студијама гитаре. У складу са чланом 141 став 7 посло-
ве наставника, може да обавља лице које је стекло 
основно, средње, више или високо образовање на срп-
ском језику (на коме се остварује образовно-васпитни 
рад), или је положило испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Обавезно 
образовање наставника прописано чланом 142 став 1 
Закона је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом 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. Про-
грам за стицање образовања из члана 142 став 1 Зако-
на остварује високошколска установа у оквиру акреди-
тованог студијског програма или као програм 
образовања током читавог живота, у складу са пропи-
сима којима се уређује високо образовање. Сматра се 
да наставник, који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142 став 1 Закона. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(у даљем тексту: Министарство), а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају на адресу школе у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Потребна документација: оригинал, или оверена фото-
копија одговарајуће дипломе (уверења); кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по прописи-
ма који уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године доставља и оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о стеченом високом образо-
вању 1. степена; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе (уверења) о стеченом основном, средњем, 
вишем или високом образовању на српском језику или 
оригинал (или оверену фотокопију) потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе – за доказ 
о знању српског језика на коме се остварује образов-

но-васпитни рад; оригинал или оверена фотокопија 
уверења Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Напо-
мена у вези образовања стеченог у некој од република 
СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства 
и образовања стеченог у иностранству: I Када је обра-
зовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања не одго-
вара врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. II Када је образовање 
стечено у систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чла-
ном 140 Закона, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника. III Када је 
образовање стечено у иностранству, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140 Закона, министар, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену фотоко-
пију одговарајућег решења министра. Сви докази 
морају бити достављени у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Пријавни формулар са документацијом 
доставити на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или на телефон 023/561-104. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће 
одбацити. Кандидати који испуњавају услове за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања у Зрењанину применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са учени-
цима конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уко-
лико кандидат не дође на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима сматраће се да је пријаву на 
конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове у року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају услове 
комисија доставља директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата по кон-
курсу у року од осам дана од достављања образложене 
листе свих кандидата који испуњавају услове. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће 
комисија његову пријаву одбацити.

Наставника предметне наставе  
– за предмет италијански језик

на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 22,22%  

радног времена, место рада: седиште школе 
Трг Слободе 7, Зрењанин

УСЛОВИ: лице треба да: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену 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-вас-

питни рад (српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Услови у погледу обра-
зовања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 
2 и 7 и члан 142 Закона). Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма 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 гру-
пе предмета; (б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Учес-
ник конкурса треба да испуњава и услове из члана 2 
став 1 тачка 4) подтачка 5) Правилника 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), односно учесник конкурса тре-
ба да је: професор, односно дипломирани филолог за 
италијански језик и књижевност; професор италијанс-
ког језика и књижевности; мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Италијански језик и књижевност); 
мастер филолог (студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Италијански језик и књижев-
ност); мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, морају да имају 
претходно завршене основне академске студије из 
области предмета, односно на студијским групама/про-
грамима: Језик, књижевност, култура, модул Италија-
нистика; Италијански језик и књижевност. У складу са 
чланом 141 став 7 послове наставника, може да 
обавља лице које је стекло основно, средње, више или 
високо образовање на српском језику (на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад), или је положило 
испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Обавезно образовање наставника 
прописано чланом 142 став 1 Закона је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Образовање из претходног става наставник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Програм за стицање образовања из 
члана 142 став 1 Закона остварује високошколска уста-
нова у оквиру акредитованог студијског програма или 
као програм образовања током читавог живота, у скла-
ду са прописима којима се уређује високо образовање. 
Сматра се да наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има образо-
вање из члана 142 став 1 Закона. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (у даљем тексту: Министарство), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају на адресу школе у року од 10 
дана од дана објављивања конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Потребна документација: оригинал, или оверена фото-
копија одговарајуће дипломе (уверења); кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по прописи-
ма који уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године доставља и оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о стеченом високом образо-
вању 1. степена; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе (уверења) о стеченом основном, средњем, 
вишем или високом образовању на српском језику или 
оригинал (или оверену фотокопију) потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе – за доказ 
о знању српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; оригинал или оверена фотокопија 
уверења Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Напо-
мена у вези образовања стеченог у некој од република 
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СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства 
и образовања стеченог у иностранству: I Када је обра-
зовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања не одго-
вара врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. II Када је образовање 
стечено у систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чла-
ном 140 Закона, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника. III Када је 
образовање стечено у иностранству, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140 Закона, министар, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену фотоко-
пију одговарајућег решења министра. Сви докази 
морају бити достављени у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Пријавни формулар са документацијом 
доставити на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или на телефон 023/561-104. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће 
одбацити. Кандидати који испуњавају услове за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања у Зрењанину применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са учени-
цима конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уко-
лико кандидат не дође на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима сматраће се да је пријаву на 
конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове у року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају услове 
комисија доставља директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата по кон-
курсу у року од осам дана од достављања образложене 
листе свих кандидата који испуњавају услове. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће 
комисија његову пријаву одбацити.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 

стручних предмета у стручној школи, 
у основној музичкој школи за предмет 

настава у припремном разреду
на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 10% радног 

времена, место рада седиште школе  
Трг слободе 7, Зрењанин

УСЛОВИ: лице треба да: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену 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-вас-
питни рад (српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Услови у погледу обра-
зовања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 

2 и 7 и члан 142 Закона). Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма 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 гру-
пе предмета; (б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Учес-
ник конкурса треба да испуњава и услове из члана 48 
став 2 Правилника о организацији и систематизацији 
послова Музичке школе „Јосиф Маринковић” Зрењанин 
(деловодни број 02/275 од 11.09.2020. године, 02/35 од 
25.01.2021. године, 02/114 од 09.04.2021. године, 
02/309 од 14.09.2021. године, 02/13-5 од 11.02.2022. 
године, 02/13-12 од 07.04.2022. године и 02/13-25 од 
15.09.2022. године), односно учесник конкурса треба 
да је: (1) дипломирани професор солфеђа и музичке 
културе; (2) мастер теоретичар уметности, студијски 
програм музикологија; (3) мастер теоретичар умет-
ности, студијски програм етномузикологија; (4) мастер 
теоретичар уметности, професионални статус: музички 
педагог. У складу са чланом 141 став 7 послове настав-
ника, може да обавља лице које је стекло основно, 
средње, више или високо образовање на српском јези-
ку (на коме се остварује образовно-васпитни рад), или 
је положило испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Обавезно образо-
вање наставника прописано чланом 142 став 1 Закона 
је образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Образовање из претходног ста-
ва наставник је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Програм за сти-
цање образовања из члана 142 став 1 Закона остварује 
високошколска установа у оквиру акредитованог сту-
дијског програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима се 
уређује високо образовање. Сматра се да наставник, 
који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има образовање из члана 142 став 1 
Закона. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Минис-
тарство), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају на 
адресу школе у року од 10 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Потребна документација: 
оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће 
дипломе (уверења); оригинал или оверена фотокопија 
дипломе (уверења) о стеченом основном, средњем, 
вишем или високом образовању на српском језику или 
оригинал (или оверену фотокопију) потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе – за доказ 
о знању српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; оригинал или оверена фотокопија 
уверења Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Напо-
мена у вези образовања стеченог у некој од република 
СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства 
и образовања стеченог у иностранству: I Када је обра-
зовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања не одго-
вара врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. II Када је образовање 
стечено у систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чла-
ном 140 Закона, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања одгова-

рајућа за обављање послова наставника. III Када је 
образовање стечено у иностранству, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140 Закона, министар, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену фотоко-
пију одговарајућег решења министра. Сви докази 
морају бити достављени у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Пријавни формулар са документацијом 
доставити на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или на телефон 023/561-104. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће 
одбацити. Кандидати који испуњавају услове за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања у Зрењанину применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са учени-
цима конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уко-
лико кандидат не дође на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима сматраће се да је пријаву на 
конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове у року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају услове 
комисија доставља директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата по кон-
курсу у року од осам дана од достављања образложене 
листе свих кандидата који испуњавају услове. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће 
комисија његову пријаву одбацити.

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23101 Зрењанин, Гимназијска 2

тел. 023/580-641

Домар
УСЛОВИ: Учесник конкурса за радно место домар тре-
ба да испуњава услове из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и то: а) да има 
одговарајуће образовање: у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Зрења-
нинској гимназији: има средње образовање, III или 
IV степен стручне спреме – техничке, машинске или 
електро струке; б) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност; в) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад. Уз пријаву на конкурс учесник конкур-
са треба да поднесе: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о траженој врсти стручне спреме: сведочанство о завр-
шеној средњој школи; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); доказ о испуњавању услова 
из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или је поло-
жило испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена фото-
копија) – српски језик; доказ да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела прописана чланом 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образовања и вас-



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1023 | 18.01.2023.110

питања (оригинал или оверена фотокопија уверења из 
МУП-а). Уверење из МУП-а не сме бити старије од дана 
објављивања конкурса. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља само изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом под-
носе се у затвореној коверти на адресу школе, лично 
или поштом са назнаком”За конкурс”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све 
информације о конкурсу могу се добити од секретара 
школе на број телефона: 023/580-641.

Спремачица
УСЛОВИ: Учесник конкурса за радно место спремачице 
треба да испуњава услове из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и то: 
а) да има одговарајуће образовање: у складу са Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова 
у Зрењанинској гимназији: I степен стручне спреме, 
односно завршена основна школа; б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност в) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
учесник конкурса треба да поднесе: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о траженој врсти стручне спреме: 
сведочанство о завршеној основној школи; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); доказ о 
испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања односно 
да је лице стекло средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад или је положило испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија) – српски језик; доказ да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела прописана чла-
ном 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал или оверена фото-
копија уверења из МУП-а). Уверење из МУП-а не сме 
бити старије од дана објављивања конкурса. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља само изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са потреб-
ном документацијом подносе се у затвореној коверти 
на адресу школе, лично или поштом са назнаком”За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Све информације о конкурсу 
могу се добити од секретара школе на број телефона: 
023/580-641.

ХПТШ „УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 45. Правилника о организацији и 
систематизацији послова: I степен стручне спреме, 
односно завршену основну школу; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да 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 малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну 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 којем остварује образовно-васпитни 
рад. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је 
дужан да достави: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
надлежног за послове просвете; доказ о одговарајућем 
образовању – оверену фотокопију сведочанства или 
уверења о завршеној основној школи; оригинал или 
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; оверену фотокопију јавне исправе (сведочан-
ства, дипломе или уверења) о стеченом основном, 
средњем, вишем или високом образовању на српском 
језику или оверену фотокопију потврде или уверења 
којим се доказује да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе 
– уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. Уколико је одговарајуће образовање 
стечено на српском језику, доказ који је поднет под 
тачком 2, сматра се доказом о знању српског језика 
и језика на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар и 
важеће, односно оверене фотокопије докумената тра-
жених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност 
услова за пријем у радни однос на оглашено радно 
место, кандидати достављају на горе наведену адресу, 
путем поште или лично у просторијама школе, у року 
од 10 дана од дана објављивања конкурса у оглас-
ним новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. У пријави на конкурс кандидат обавезно 
мора да наведе контакт телефон и адресу за пријем 
поште. Пријаве које не буду достављене поштом или 
лично у просторијама школе неће бити разматране. 
За давање обавештења о конкурсу задужена је Ивана 
Ристић Гергинов, секретар установе. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор, а која 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
ће бити одбачене. Кандидати који испуњавају конкур-
сом тражене услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Уколико кандидат не дође на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће 
комисија његову пријаву одбацити. У року од 15 рад-
них дана од дана сачињавања листе кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са наве-
дене листе и након разговора сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове. Уколи-
ко кандидат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће 
комисија његову пријаву одбацити. Образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове комисија дос-
тавља директору у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од 
достављања образложене листе.

Техничар одржавања информационих 
система и технологија

са 50% радног времена (20 часова недељно)

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 44 Правилника о организацији и 
систематизацији послова: IV степен стручне спреме 
у области информационих технологија или хемијске, 
хемијскотехнолошке, пољопривредне или прехрамбе-
не струке; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5.да 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс 
кандидат је дужан да достави: попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет страници 

Министарства надлежног за послове просвете; оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије; ове-
рену фотокопију јавне исправе (сведочанства, дипломе 
или уверења) о стеченом основном, средњем, вишем 
или високом образовању на српском језику или овере-
ну фотокопију потврде или уверења којим се доказује 
да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе – уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику. 
Уколико је одговарајуће образовање стечено на српс-
ком језику, доказ који је поднет под тачком 2., сматра 
се доказом о знању српског језика и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима подноси изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно 
оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, 
а којима се доказује испуњеност услова за пријем у 
радни однос на оглашено радно место, кандидати дос-
тављају на горе наведену адресу путем поште или лич-
но у просторијама школе, у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новинама Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. У пријави 
на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт 
телефон и адресу за пријем поште. Пријаве које не 
буду достављене поштом или лично у просторијама 
школе неће бити разматране. За давање обавештења о 
конкурсу задужена је Ивана Ристић Гергинов, секретар 
установе. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор, а која утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве ће бити одбачене. Кандидати 
који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. У року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат 
не дође на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима сматраће се да је пријаву на кон-
курс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. 
У року од 15 радних дана од дана сачињавања листе 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са наведене листе и након разговора сачиња-
ва образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву 
на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити. 
Образложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове комисија доставља директору у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор доноси решење о избору кандидата по конкурсу у 
року од осам дана од достављања образложене листе.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

тел. 023/561-104

Корепетитор
у основној музичкој школи, са 93% радног 

времена, место рада седиште школе  
Трг Слободе 7, Зрењанин

УСЛОВИ: 1) да лице има одговарајуће образовање; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Докази о испуњености 
услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Услови у 
погледу образовања наставника (члан 140 став 1 и 2, 
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члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона). Наставник је 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске 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 интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Учесник конкурса треба да испуњава и 
услове из члана 2 став 1 тачка 30) Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), односно учес-
ник конкурса треба да је: (1) дипломирани музичар, 
усмерење пијаниста; (2) дипломирани музичар – пија-
ниста; (3) дипломирани музичар – оргуљаш; (4) дипло-
мирани музичар – чембалиста; (5) академски музичар 
пијаниста; (6) академски музичар оргуљаш; (7) академ-
ски музичар чембалиста; (8) мастер музички уметник, 
професионални статус: клавириста, оргуљаш или чем-
балиста; (9) мастер музички уметник, професионални 
статус: камерни музичар, са претходно завршеним 
основним академским студијама клавира, оргуља или 
чембала. У складу са чланом 141 став 7 послове 
наставника, може да обавља лице које је стекло основ-
но, средње, више или високо образовање на српском 
језику (на коме се остварује образовно-васпитни рад), 
или је положило испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Обавезно обра-
зовање наставника прописано чланом 142 став 1 Зако-
на је образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом 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. Про-
грам за стицање образовања из члана 142 став 1 Зако-
на остварује високошколска установа у оквиру акреди-
тованог студијског програма или као програм 
образовања током читавог живота, у складу са пропи-
сима којима се уређује високо образовање. Сматра се 
да наставник, који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142 став 1 Закона. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(у даљем тексту: Министарство), а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају на адресу школе у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Потребна документација: оригинал, или оверена фото-
копија одговарајуће дипломе (уверења), кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по прописи-
ма који уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године доставља и оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о стеченом високом образо-
вању 1. степена; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе (уверења) о стеченом основном, средњем, 
вишем или високом образовању на српском језику или 
оригинал (или оверену фотокопију) потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе – за доказ 
о знању српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; оригинал или оверена фотокопија 
уверења Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Напо-
мена у вези образовања стеченог у некој од република 
СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства 
и образовања стеченог у иностранству: I Када је обра-
зовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања не одго-
вара врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, решењем 

утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. II Када је образовање 
стечено у систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чла-
ном 140 Закона, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника. III Када је 
образовање стечено у иностранству, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140 Закона, министар, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену фотоко-
пију одговарајућег решења министра. Сви докази 
морају бити достављени у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Пријавни формулар са документацијом 
доставити на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или на телефон 023/561-104. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће 
одбацити. Кандидати који испуњавају услове за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања у Зрењанину применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са учени-
цима конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уко-
лико кандидат не дође на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима сматраће се да је пријаву на 
конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове у року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају услове 
комисија доставља директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата по кон-
курсу у року од осам дана од достављања образложене 
листе свих кандидата који испуњавају услове. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће 
комисија његову пријаву одбацити.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 
одељењским старешинством у основној 

музичкој школи предмета клавир
са 78,78% радног времена, место рада 

издвојено одељење у Ковачици, Дом културе 
„3. октобар”, Улица Др Јанка Булика број 59

УСЛОВИ: лице треба да: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену 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-вас-
питни рад (српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Услови у погледу обра-
зовања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 
2 и 7 и члан 142 Закона). Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма 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 гру-
пе предмета; (б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-

на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Учес-
ник конкурса треба да испуњава и услове из члана 2 
став 1 тачка 10) Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника у основној музичкој школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 
9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), односно учесник конкурса 
треба да је: (1) дипломирани музичар, усмерење пија-
ниста; (2) дипломирани музичар – пијаниста; (3) ака-
демски музичар пијаниста; (4) мастер музички уметник, 
професионални статус – клавириста; (5) мастер музич-
ки уметник, професионални статус камерни музичар, 
са претходно завршеним основним академским студија-
ма клавира. У складу са чланом 141 став 7 послове 
наставника, може да обавља лице које је стекло основ-
но, средње, више или високо образовање на српском 
језику (на коме се остварује образовно-васпитни рад), 
или је положило испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Обавезно обра-
зовање наставника прописано чланом 142 став 1 Зако-
на је образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом 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. Про-
грам за стицање образовања из члана 142 став 1 Зако-
на остварује високошколска установа у оквиру акреди-
тованог студијског програма или као програм 
образовања током читавог живота, у складу са пропи-
сима којима се уређује високо образовање. Сматра се 
да наставник, који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142 став 1 Закона. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(у даљем тексту: Министарство), а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају на адресу школе у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Потребна документација: оригинал, или оверена фото-
копија одговарајуће дипломе (уверења), кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по прописи-
ма који уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године доставља и оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о стеченом високом образо-
вању 1. степена; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе (уверења) о стеченом основном, средњем, 
вишем или високом образовању на српском језику или 
оригинал (или оверену фотокопију) потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе – за доказ 
о знању српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; оригинал или оверена фотокопија 
уверења Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Напо-
мена у вези образовања стеченог у некој од република 
СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства 
и образовања стеченог у иностранству: I Када је обра-
зовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања не одго-
вара врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. II Када је образовање 
стечено у систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чла-
ном 140 Закона, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника. III Када је 
образовање стечено у иностранству, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140 Закона, министар, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања одгова-
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рајућа за обављање послова наставника. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену фотоко-
пију одговарајућег решења министра. Сви докази 
морају бити достављени у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Пријавни формулар са документацијом 
доставити на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или на телефон 023/561-104. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће 
одбацити. Кандидати који испуњавају услове за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања у Зрењанину применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са учени-
цима конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уко-
лико кандидат не дође на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима сматраће се да је пријаву на 
конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове у року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају услове 
комисија доставља директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата по кон-
курсу у року од осам дана од достављања образложене 
листе свих кандидата који испуњавају услове. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће 
комисија његову пријаву одбацити.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Скерлићева 2

Наставник предметне наставе  
Принципи економије, Статистика, 

Спољно трговинско и девизно пословње, 
Економика туристичких и угоститељских 

предузећа, Предузетништво
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог  
преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014 и 13/2017 – одлука УС), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања односно да: 1. 
има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је стекло а) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; б) 
на 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 осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. има држављанство РС; 5. зна 
српски језик и језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Врста и степен стручне спреме прописана је 
подзаконским актом и то: 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 

стручним школама у подручју рада економија право 
и администрација („Службени гласник РС”, бр. 4/2022, 
14/2022.) за предмете
Принципи економије, услове испуњава: (1) 
дипломирани економиста; (2) дипломирани економиста 
смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент; 
(3) дипломирани економиста за рачуноводство и реви-
зију; (4) дипломирани економиста у области међуна-
родног пословања; (5) мастер економиста, претход-
но завршене основне академске и мастер студије у 
области економије; (6) мастер професор предметне 
наставе, претходно завршене основне академске сту-
дије у области Економије; (7) мастер професор струч-
них предмета, претходно завршене основне академ-
ске студије у области Економије; (8) мастер пословни 
информатичар, претходно завршене основне академ-
ске студије на студијском програму Економија, послов-
но управљање и статистика.
Статистика, услове испуњава: (1) дипломирани 
економиста пословно-правног смера; (2) дипломирани 
економист; (3) дипломирани економиста; (4) дипломи-
рани економиста у области финансијског, банкарског и 
берзанског менаџмента; (5) дипломирани економиста 
за рачуноводство и ревизију; (6) дипломирани матема-
тичар; (7) професор математике; (8) мастер економис-
та, претходно завршене основне академске и мастер 
студије у области економије; (9) дипломирани мате-
матичар – мастер; (10) дипломирани професор мате-
матике – мастер; (11) мастер професор математике; 
(12) мастер математичар; (13) дипломирани математи-
чар – информатичар; (14) мастер професор предметне 
наставе, претходно завршене основне академске сту-
дије у области Економије; (15) мастер професор струч-
них предмета, претходно завршене основне академске 
студије у области Економије; (16) мастер пословни 
информатичар, претходно завршене основне академ-
ске студије на студијском програму Економија, послов-
но управљање и статистика. Лице из подтач. (8) – (12) 
ове тачке треба да има претходно завршене основне 
академске студије (студијски програм) из области 
математике или примењене математике. Лице из 
подтач. (14) и (15) ове тачке треба да је на основним 
академским студијама изучавало наставне садржаје из 
области предмета Статистика.
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Трговина, угости-
тељство и туризам („Службени гласник РС”, бр. 4/2022, 
14/2022,) за предмете:
Спољнотрговинско и девизно пословање, усло-
ве испуњава: (1) дипломирани економист; (2) дипло-
мирани економиста; (3) дипломирани економиста 
пословно-правног смера; (4) дипломирани економиста 
– менаџер у рачуноводству и ревизији; (5) дипломира-
ни економиста – менаџер за финансије и банкарство; 
(6) мастер економиста, претходно завршене основне 
академске студије у области Економије; (7) мастер 
професор предметне наставе, претходно завршене 
основне академске студије у области Економије; (8) 
мастер професор стручних предмета, претходно завр-
шене основне академске студије у области Економије; 
(9) мастер пословни информатичар, претходно заврше-
не основне академске студије на студијском програму 
Економија, пословно управљање и статистика.
Предузетништво: (1) дипломирани економист; (2) 
дипломирани економиста; (3) дипломирани економис-
та – менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; 
(4) дипломирани економиста – менаџер за хотелијер-
ство, смер хотелијерски менаџмент; (5) дипломирани 
економиста у области управљања хотелијерством; (6) 
дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству 
и ревизији; (7) дипломирани економиста – менаџер за 
финансије и банкарство; (8) дипломирани туризмолог; 
(9) дипломирани менаџер у туризму; (10) мастер еко-
номиста; (11) мастер економиста, претходно заврше-
не основне академске студије из области менаџмент 
и бизнис, студијски програм: Управљање предузећем; 
(12) мастер менаџер, претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму Менаџер 
у туризму или Менаџер у хотелијерству; (13) мастер 
менаџер, претходно завршене основне академске сту-
дије на студијском програму: Хотелијерство и туризам; 
(14) мастер професор предметне наставе, претходно 
завршене основне академске студије у области Еконо-
мије; (15) мастер професор предметне наставе, прет-
ходно завршене основне академске студије на студијс-
ком програму Туризам и хотелијерство; (16) мастер 
професор стручних предмета, претходно завршене 
основне академске студије у области Економије; (17) 
мастер професор стручних предмета, претходно завр-
шене основне академске студије на студијском про-
граму Туризам и хотелијерство; (18) мастер пословни 
информатичар, претходно завршене основне академ-
ске студије на студијском програму Економија, послов-
но управљање и статистика.

Економика туристичких и угоститељских преду-
зећа: (1) дипломирани менаџер у хотелијерству; (2) 
дипломирани менаџер у туризму; (3) дипломирани еко-
номист; (4) дипломирани економиста; (5) дипломира-
ни економиста у области управљања хотелијерством; 
(6) дипломирани економиста – менаџер у рачуновод-
ству и ревизији; (7) мастер економиста, претходно 
завршене основне академске студије у области Еко-
номије; (8) мастер туризмолог; (9) мастер економис-
та, претходно завршене основне академске студије 
на студијском програму Туризам и хотелијерство; (10) 
мастер менаџер, претходно завршене основне академ-
ске студије на студијском програму Менаџер у туризму 
или Менаџер у хотелијерству; (11) мастер менаџер, 
претходно завршене основне академске студије на 
студијском програму: Хотелијерство и туризам; (12) 
мастер професор предметне наставе, претходно завр-
шене основне академске студије у области Економије; 
(13) мастер професор предметне наставе, претходно 
завршене основне академске студије на студијском 
програму Туризам и хотелијерство; (14) мастер профе-
сор стручних предмета, претходно завршене основне 
академске студије у области Економије; (15) мастер 
професор стручних предмета, претходно завршене 
основне академске студије на студијском програму 
Туризам и хотелијерство; (16) мастер пословни инфор-
матичар, претходно завршене основне академске сту-
дије на студијском програму Економија, пословно упра-
вљање и статистика. Лице из подтач. (6) – (15) треба 
да је у току студија изучавало наставне садржаје из 
области предмета Економика туристичких и угости-
тељских предузећа.

ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и степену стручне спре-
ме; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; оверена фотокопија 
уверења (извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 4) Зако-
на о основама система образовања и васпитања; извод 
из матичне књиге рођених уколико је лице мењало 
презиме. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од 
дана објављивања текста конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу 
поштом или предају лично на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс”.

Наставник предметне наставе Увод у 
јавну администрацију, Коресподенција 
и правни послови, Матична евиденција, 
Послови правног промета, Социологија 

са правима грађана на мађарском језику
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014 и 13/2017 – одлука УС), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања односно да: 1. 
има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је стекло 
а) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; б) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2. има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна 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 родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
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де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. има држављанство РС; 5. зна српски 
језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Врста и степен стручне спреме прописана је под-
законским актом и то: Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
економија, право и администрација („Службени глас-
ник РС”, бр. 4/2022, 14/22 за радно место 
Наставника предметне наставе: Увод у јавну адми-
нистрацију, Коресподенција и правни послови, Матич-
на евиденција, Послови правног промета, услове 
испуњава (1) дипломирани правник; (2) мастер прав-
ник, претходно завршене основне академске и мастер 
студије у области правних наука. 3) мастер професор 
предметне наставе, претходно завршене основне ака-
демске студије у области правних наука; (4) мастер 
професор стручних предмета, претходно завршене 
основне академске студије у области правних наука.
Наставника предмета социологија са правима 
грађана у одељењу на мађарском језику Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Службени гласник РС”, 
бр. 4/2022 и 14/2022) услове испуњава: 1) професор 
социологије, односно дипломирани социолог; 2) дипло-
мирани правник; 3) дипломирани политиколог (сви 
смерови/студијски програми, осим смера / студијског 
програма социјална политика и социјални рад); 4) про-
фесор социологије и филозофије; 5) професор фило-
зофије и социологије; 6) мастер социолог; 7) мастер 
професор предметне наставе; 8) мастер правник; 9) 
мастер политиколог. Лице из тачке 7) овог члана које 
је стекло академско звање мастер мора имати прет-
ходно завршене основне академске студије из области 
социологије, права, или политикологије (основне ака-
демске студије политикологије – сви смерови/студијски 
програми, осим смера/студијског програма социјална 
политика и социјални рад).

ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и степену стручне спре-
ме; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању 
услове из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања односно да је лице 
стекло основно, средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програму одго-
варајуче високошколске установе; оверену фотокопију 
уверења (извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 4) Закона 
о основама система образовања и васпитања. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
са потребним доказима о испуњавању услова конкур-
са је 15 дана, рачунајући од дана објављивања текста 
конкурса у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
23253 Конак, Маршала Тита 14

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС и 113/17), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања односно да: 1. 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је стекло 
а) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; б) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2. има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног детета или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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. Учесници конкурса требају да доставе: 
попуњени пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке, и технолошког развоја кратку радну биографију; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверење) 
о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал 
или оверену фотокопију уврења о држављанству Репу-
блике Србије; оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених; доказ о испуњености 
услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно да је лице 
стекло основно, средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положио испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија) – српски језик; оригинал или 
оверена фотокопија уверења (извода из казнене еви-
денције) Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (не старије од 6 месеци). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
са потребним доказима о испуњавању услова конкур-
са је 8 дана, рачунајући од дана објављивања текста 
конкурса у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потреб-
на обавештења можете добити од секретара школе, 
лично или телефоном на број 023/3856-006. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија 
коју ће директор именовати посебним решењем. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА”
23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45

Наставник математике
са 50% норме, у издвојеном одељењу  

у Тарашу

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање и то: високо образовање: 1) да има одговарајуће 
високо образовање, минимум VII/1 степен, односно 
да има звање професора математике, дипломираног 

математичара, професора информатике – математи-
ке, мастер математике, мастер професор математи-
ке и физике и друга звања предвиђена чл. 3 став 1 
тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 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); 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образо-вање до 10. септембра 2005. године; 
2. да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 обра-
зовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат 
је дужан да обавезно достави: пријавни формулар, 
доказ о одговарајућем образовању, оверена фото-
копија дипломе / уверења траженог степена и врсте 
образовања, уверење о држављанству – оригинал или 
оверена фотокопија, извод из матичне књиге рође-
них – оригинал или оверена фотокопија, доказ да није 
осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3) који није 
старији од 6 месеци – оригинал или оверена фотоко-
пија, доказ да је стекао образовање на српском језику 
(диплома / уверење издато на српском језику која се 
приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом о 
знању српског језика под тачком 6. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену 
фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом 
доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор. Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати се у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Кандидат који је учествовао у изборном поступку 
има право да, под надзором овлашћеног лица у уста-
нови, прегледа сву конкурсну документацију, у скла-
ду са законом. Ако по конкурсу није изабран ниједан 
кандидат, расписује се нови конкурс у року од осам 
дана. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање, тј. задњи дан за под-
ношење пријава је 26.01.2023 године. Пријаве слати 
на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће 
се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све 
додатне информације обратити се секретару школе на 
телефон 023/737-708.

Спремачица
са 50% норме, за рад у Елемиру

Спремачица
за рад у Тарашу

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање и то: 
први степен образовања – завршена основна школа; 
2. да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 обра-

Посао се не чека,  
посао се тражи
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зовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат 
је дужан да обавезно достави: пријавни формулар, 
доказ о одговарајућем образовању, оверену фото-
копију дипломе / уверења траженог степена и врсте 
образовања, уверење о држављанству – оригинал или 
оверена фотокопија, извод из матичне књиге рође-
них – оригинал или оверена фотокопија, доказ да није 
осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3 који није 
старији од 6 месеци – оригинал или оверена фотоко-
пија, доказ да је стекао образовање на српском језику 
(диплома / уверење издато на српском језику која се 
приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом о 
знању српског језика под тачком 6. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену 
фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом 
доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор. Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати се у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. 
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има 
право да, под надзором овлашћеног лица у устано-
ви, прегледа сву конкурсну документацију, у складу 
са законом. Ако по конкурсу није изабран ниједан кан-
дидат, расписује се нови конкурс у року од осам дана. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање, тј. задњи дан за под-
ношење пријава је 26.01.2023 године. Пријаве слати 
на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће 
се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све 
додатне информације обратити се секретару школе на 
телефон 023/737-708.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНЧИЋ МИЛАН УЧА”

23271 Кумане, Трг слободе 4
тел. 023/786-310

Наставник предметне наставе  
из предмета немачки језик

са 77% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: а) има одговарајуће образовање, 
б) да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност, в) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
г) да има држављанство Републике Србије, д) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад. Услови у погледу образовања настав-
ника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 и члан 142 Зако-
на), наставник је лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (а) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтач-
ка (б) мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 

предмет, односно групу предмета. Учесник конкурса 
треба да испуњава и услове из Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 4/2021 – у даљем тексту: Правилник), 
односно учесник конкурса треба да је за радно место 
наставник предметне наставе немачки језик: профе-
сор, односно дипломирани филолог за немачки језик 
и књижевност; професор немачког језика и књижев-
ности; мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Немачки језик и књижев-
ност); мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и књижевност); Лица која су стекла 
академско звање мастер, морају имати претходно 
завршене основне акадменске студије из области 
предмета, односно на студијским групама/програми-
ма: језик, књижевност, култура, модул Немачки језик 
и књижевност; Немачки језик. Уз пријаву на конкурс 
треба да поднесе: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете; 
потписану пријаву са радном биографијом; оригинал 
или оверену фотокопију одговарајуће дипломе (уве-
рења); оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци); доказ да кандидат није осуђиван за кривична 
дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена фотокопија уверења из МУП-а) Уверење 
не сме бити старије од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду. Кандидат који није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ (потврду или уверење) 
да је положио испит из српског језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске установе.

Наставник предметне наставе  
из предмета физика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: а) има одговарајуће образовање, б) да 
има психичку, физичку и здравствену способност, в) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, г) да 
има држављанство Републике Србије, д) да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад. Услови у погледу образовања наставника (члан 
140 став 1 и 2, члан 141 и члан 142 Закона). Настав-
ник је лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске 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 интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Учесник конкурса треба да испуњава 
и услове из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 
4/2021 – у даљем тексту: Правилник), односно учесник 
конкурса треба да је за радно место наставник пре-
дметне наставе физика: професор физике, дипломира-
ни физичар, професор физике и хемије, дипломирани 
педагог за физику и хемију, професор физике и основе 
технике, дипломирани педагог за физику и основе тех-
нике, професор физике и математике, дипломирани 
астрофизичар, дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику, професор физике и хемије за 
основну школу, професор физике и основа технике за 
основну школу, дипломирани физичар за примењену 
физику, професор физике за средњу школу, дипло-
мирани физичар истраживач, дипломирани профе-

сор физике и хемије за основну школу, дипломирани 
професор физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за општу физику, дипломира-
ни физичар за теоријску и експерименталну физику, 
дипломирани педагог за физику и општетехничко 
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астро-
физика, професор физике – информатике, дипломи-
рани физичар – медицинска физика, дипломирани 
професор физике – мастер, дипломирани физичар 
– мастер, мастер физичар, мастер професор физике, 
мастер професор физике и хемије, мастер професор 
физике и информатике, дипломирани физичар – мас-
тер физике – метеорологије, дипломирани физичар – 
мастер физике – астрономије, дипломирани физичар 
– мастер медицинске физике, дипломирани профе-
сор физике – хемије, мастер, дипломирани професор 
физике – информатике, мастер, дипломирани физичар 
– професор физике – мастер, дипломирани физичар – 
теоријска и експериментална физика – мастер, дипло-
мирани физичар – примењена и компјутерска физика 
– мастер, дипломирани физичар – примењена физика 
и информатика – мастер, дипломирани физичар – про-
фесор физике и основа технике за основну школу – 
мастер, дипломирани физичар – професор физике и 
хемије за основну школу – мастер, мастер професор 
математике и физике, мастер професор информатике 
и физике, дипломирани физичар – информатичар, мас-
тер професор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно завр-
шене основне академске студије на студијским програ-
мима из области физике. Уз пријаву на конкурс треба 
да поднесе: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете; потписану 
пријаву са радном биографијом; оригинал или оверену 
фотокопију одговарајуће дипломе (уверења); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); доказ 
да кандидат није осуђиван за кривична дела пропи-
сана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал или ове-
рена фотокопија уверења из МУП-а), уверење не сме 
бити старије од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља 
само изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Кандидат који није стекао образовање на српс-
ком језику доставља доказ (потврду или уверење) да 
је положио испит из српског језика са методиком, по 
програму одговарајуће високошколске установе. 

ОСТАЛО: Напомена у вези образовања стеченог у некој 
од република СФРЈ, образовања стеченог у систему 
војног школства и образовања стеченог у иностран-
ству: I Када је образовање стечено у некој од републи-
ка СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 
16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста 
образовања не одговара врсти образовања која је про-
писана чланом 140 Закона, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова наставника. 
II Када је образовање стечено у систему војног школ-
ства, испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, утврђује решењем министар. III Када је 
образовање стечено у иностранству, испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање посло-
ва наставника, на основу акта о признавању стране 
високошколске исправе и мишљења одговарајуће 
високошколске установе, утврђује решењем минис-
тар. Кандидати под I, II, III достављају оригинал или 
оверену фотокопију одговарајућег решења министра. 
Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и 
уз које су приложени неопходни докази и који уђу у 
ужи круг биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака – о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакт који су навели у својим 
пријавама. Након обављене психолошке процене за 
рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о 
датуму обављања разговора кандидати ће бити оба-
вештени на број телефона који напишу на пријави. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом подносе се у затворе-
ној коверти на адресу школе: лично или поштом са 
назнаком: „За конкурс за радно место ____ (навести 
радно место за које се конкурише)”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све 
информације о конкурсу могу се добити на број теле-
фона: 023/786-310.



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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