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Oпшти услови огласа/конкурса 

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање наведених 
послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/конкурса, осим
ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
  нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места 

Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТA

Администрација и управа                              3
Трговина и услуге                                            13
Медицина                                         13
Здравство и социјална заштита             20
Ветерина       20
Индустрија и грађевинарство                 21
Наука и образовање                                                21
Infostud огласи                                 124

Издавач: Национална служба за запошљавање
Директор: Зоран Мартиновић

Редакција: Катарина Јовичин, Немања Новаковић, Славица Даниловић 
Мира Колаковић 

Одсек за издаваштво: Зорана Павловић
Огласи: Марина Миловановић, marina.milovanovic@nsz.gov.rs, Рада Севић

Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић

Оглашавање у публикацији „Послови„  је бесплатно. 

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



Бесплатна публикација о запошљавању 325.01.2023. |  Број 1024 |   Бесплатна публикација о запошљавању 3

                Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног кон-
курса за попуњавање радних места у Управи за извршење 
кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 
и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-01-11013/2022 од 
27. децембра 2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ 

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

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ У ПОЖАРЕВЦУ-ЗАБЕЛИ

1. Реализатор третмана
у Служби за третман, у звању саветник

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Педагошке, Психолошке или Социолошке или Политичке 
науке – смер за социјалну политику и социјални рад, или из 
стручне области: Специјална едукација и рехабилитација 
– смер за превенцију и третман поремећаја понашања на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, положен државни стручни испит и 
најмање три године радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција и Правилника о третману, 
програму поступања, разврставању и накнадном развр-
ставању осуђених лица – усмено; вештина комуникације 
–непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2. Подршка реализацији третмана
у Служби за третман, у звању млађи саветник

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Педагошке, Психолошке или Социолошке или Политичке 
науке – смер за социјалну политику и социјални рад, или из 
стручне области: Специјална едукација и рехабилитација 
– смер за превенцију и третман поремећаја понашања на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање једну годину радног искуства у струци 
или најмање 5 година радног стажа у државним органима, 
положен државни стручни испит, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција и Правилника о третману, 
програму поступања, разврставању и накнадном развр-
ставању осуђених лица – усмено; вештина комуникације 
– непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3. Радно место инструктор електричар
у Служби за обуку и упошљавање,

 у звању референт
1 извршилац

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

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

4. Радно место грађевинско одржавање
у Служби за обуку и упошљавање,

 у звању референт
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, грађевинске или тех-
ничке струке, положен државни стручни испит и најмање 
две године радног искуства у струци, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

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

Место рада: Пожаревац.

III У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У НИШУ

5. Реализатор третмана
у Служби за третман, у звању саветник

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Педагошке, Психолошке или Социолошке или Политичке 
науке – смер за социјалну политику и социјални рад, или 
из стручне области Специјална едукација и рехабилитација 
- смер за превенцију и третман поремећаја понашања, на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција и Правилника о третману, 
програму поступања, разврставању и накнадном развр-
ставању осуђених лица – усмено; вештина комуникације 
– непосредно, кроз разговор са кандидатима.

6. Лекар специјалиста психијатар или 
неуропсихијатар

у Служби за здравствену заштиту,
 у звању самостални саветник

 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Медицинске науке на студијама другог степена интегри-
сане академске студије у обиму од 420 ЕСПБ, односно 
на основним студијама у трајању од најмање пет годи-
на, положен државни стручни испит или стручни испит у 
области здравствене заштите, положен специјалистички 
испит из неуропсихијатрије или психијатрије и најмање пет 
година радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

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

7. Шеф Одсека машинског одржавања
 и транспорта

у Служби за обуку и упошљавање, 
у звању саветника

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
Машинско инжењерство, или Грађевинско инжењерство, 
или Електротехничко или Рачунарско инжењерство на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

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

8. Послови материјално-финансијског 
извештавања, планирања и контроле

у Служби за опште послове, 
у звању саветника

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
најмање три године радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

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

9. Обезбеђење завода
у Служби за обезбеђење у звању командир

1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, положен испит за звање 
командира и радно искуство у Служби за обезбеђење, 
односно на истим или одговарајућим пословима у складу са 
законом од шест месеци и током приправничког стажа, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

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

10. Медицински техничар
у Служби за здравствену заштиту, 

у звању референта
2 извршиоца

Услови: Завршена средња школа, медицинске струке – 
смер за медицинског техничара; положен државни стручни 
испит или стручни испит у области здравствене заштите и 
најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

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

Место рада: Ниш.

IV У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ 
У БЕОГРАДУ

11. Шеф Одсека за спровођење мере 
обавезног лечења алкохоличара и 

наркомана у звању самостални саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Медицинске науке на академским интегрисаним, специја-
листичким студијама у обиму од најмање 420 ЕСПБ бодова, 
односно на основним студијама у трајању од најмање пет 
година, положен државни стручни испит или стручни испит 
у области здравствене заштите, положен специјалистички 
испит из неуропсихијатрије или психијатрије и најмање пет 
година радног искуства на истим или одговарајућим посло-
вима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

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

12. Медицински техничар
у Служби за здравствену заштиту, 

у звању референта
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, медицинске струке, 
општи смер, положен државни стручни испит или стручни 
испит у области здравствене заштите и најмање две године 
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

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

Место рада: Београд.

V У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У НОВОМ САДУ

13. Обезбеђење завода
у Служби за обезбеђење, у звању командира

2 извршиоца
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Услови: завршена средња школа, положен испит за звање 
командира и радно искуство у Служби за обезбеђење, 
односно на истим или одговарајућим пословима у складу са 
законом од шест месеци и током приправничког стажа, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

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

VI У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У ЗРЕЊАНИНУ

14. Послови кантине
у Одсеку за материјално-финансијске 

послове, у звању референт
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, друштвеног или технич-
ког смера, положен државни стручни испит и најмање две 
године радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

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

Место рада: Зрењанин.

VII У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У БЕОГРАДУ
 

15. Послови спољног обезбеђења, 
техничке безбедности и заштите од 

пожара
у Служби за обезбеђење, у звању командир

2 извршиоца

Услови: Завршена средња школа, положен испит за звање 
командира и радно искуство у Служби за обезбеђење, 
односно на истим или одговарајућим пословима у складу са 
законом од шест месеци и током приправничког стажа, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

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

IX СЕДИШТЕ УПРАВЕ

16. Послови администрирања 
безбедносно-информационих система у 
оквиру Управе за извршење кривичних 

санкција
у Одељењу за безбедносно-оперативне 

послове у звању саветника
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
Друштвено-хуманистичких или Математичке науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

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

Место рада: Београд.

X Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству (у пријави назначити редни број радног мес-
та из текста конкурса као и назив радног места за које се 
конкурише, име и презиме, датум и место рођења, једин-
ствени матични број грађана, адресу пребивалишта, однос-
но боравишта, мејл адреса за контакт, контакт телефон, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства у степену стручне спреме прописане за радно 
место на које се конкурише, са кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења пријаве на кон-
курс, пријава мора да буде својеручно потписана) - зајед-
ничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 

књиге рођених-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наведена 
у условима за радно место-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења из суда да се 
против кандидата не води кривични поступак за кривично 
дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30 
дана) -заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се може утврдити на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у стру-
ци) -заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту- за радна места под редним 
бројем бр.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 16;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту или стручном испиту у области 
здравствене заштите -за радно место под редним бр. 6, 10, 
11 и 12;
(У складу са чланом 101 Закона о државним службеници-
ма државни стручни испит нису дужни да полажу државни 
службеници који су здравствени радници или здравствени 
сарадници у Управи за извршење кривичних санкција, који 
су у обавези да полажу или су положили стручни испит у 
области здравствене заштите); 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
стручном испиту за звање командир - за радно место под 
редним бројем 9, 13 и 15;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног односа, издата од 
стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса 
био у радном односу - заједничко за сва радна места;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње -заједничко 
за сва радна места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презента-
цији Министарства правде, на следећој интернет адреси: 
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php

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

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

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

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и 
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка. 

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

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

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

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

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

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

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

XII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

XIII Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеном радном месту провера стручних оспо-
собљености, знања и вештина које се вреднују у изборном 
поступку спровешће се у просторијама завода.

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

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

XII Лица задужена за давање обавештења о кон-
курсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, 
тел. 011/2685-305 и Дејан Миљковић, тел. 011/3631-059 
(радним данима од 12.00 до 14.00 часова).

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

НАПОМЕНЕ:

Као државни службеник на извршилачком радном месту 
може да се запосли и лице које нема положен државни 
стручни испит, али је дужно да га положи у року утврђе-
ном законом.

Државни службеник на пробном раду који је радни однос 
засновао на неодређено време и државни службеник који 
је засновао радни однос на неодређено време, а који нема 
положен државни стручни испит полаже државни струч-
ни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа. 

Кандидати који конкуришу на више радних места подно-
се појединачне пријаве за свако радно место на које кон-
куришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини 
или суду или од стране јавног бележника биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. 

Управа за извршење кривичних санкција ће службеним 
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 
254. Закона о извршењу кривичних санкција.

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

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

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

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9 став 1 Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС“, бр 2/19 и 
67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број 112-10867/2022 од 28. децембра 
2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Генерални 
секретаријат Владе, Београд, Немањина 11.

II Радно место које се попуњава:

Радно место за подршку пословима 
ликвидатуре у Групи за финансијске 
послове, у Одељењу за финансијско 

материјалне послове, сарадник
1 извршилац

Опис послова: Врши пријем и контролу тачности и 
исправности рачуноводствене документације; припрема и 
обрађује захтеве за плаћање по различитим основама и 
евидентира и прати рокове за измирење обавеза; припре-
ма прописане обрасце за подношење пореским службама, 
врши обрачун службених путовања у земљи  и обрачун 
пореза и доприноса и других обавеза; попуњава пореске 
пријаве и учествује у вођењу аналитичке евиденције и 
усклађивању податка са књиговодственом евиденцијом; 
води евиденције из делокруга рада и извештава о изврше-
ним активностима; припрема и обрађује документацију за 
пословне промене исказане на изводима рачуна; контроли-
ше електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге за 
књижење; обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: Стечено високо образовање из области друштве-
но хуманистичких наука на основним академским студија-
ма у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године 
и најмање три године радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Београд, Немањина 11.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у 
којима се проверавају опште функционалне, посебне функ-
ционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спро-
води интервју са Комисијом.

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

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места проверавају се:

Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије - 
провераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникацијa - провераваће се путем симула-
ције (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању 
рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу 
њега будете ослобођени тестирања компетенције – дигитал-
на писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и 
у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку 
да ли може или не може да прихвати доказ који сте прило-
жили уместо тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи 
на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. 

IV Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних функционал-
них компетенција, и то:
- Посебна функционална компетенција за област рада – 
финансијско – материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије и терминологија, стандарди, методе и проце-
дуре из области буџетског рачуноводства и извештавања) 
– проверава се писмено путем писане симулације; 
- Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – Закон о буџетском систему, Закон о порезу на дохо-
дак грађана и Уредба о буџетском рачуноводству – провера-
ваће се писмено путем писане симулације;
- Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – Планска документа, прописи и акта из надлежности 
и организације органа – Уредба о Генералном секретарија-
ту Владе. 

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Генералног секретаријата Владе: www.gs.gov.
rs. 

V Понашајне компетенције (управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и одржа-
вање професионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет), провераваће се путем психометријских тесто-
ва – стандардизовани инструмент (писмено), узорка пона-
шања и интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).

VI Процена мотивације за рад на радном месту и при-
хватање вредности државних органа провераваће се путем 
интервјуа са комисијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве за конкурс: Генерални секретаријат Владе, 
Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком „За јавни кон-
курс за попуњавање извршилачких радних места”.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења: 
Даница Давидовић, тел: 011/3617-745, Генерални секретаријат 
Владе, од 10.00 до 13.00 часова.

IX Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку 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.

X Рок за подношење пријава: рок за подношење 
пријаве је осам дана и почиње да тече наредног дана од 
дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Генералног 
секретаријата Владе или у штампаној верзији на писарници 
Генералног секретаријата Владе, Немањина 11, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о 
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави 
назначио за доставу обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту); ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврда, решење и други акти из којих се види 
на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство) и оригинал или ове-
рена фотокопија потврде да кандидату раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде 
радне дужности из радног односа издате од стране држав-
них органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном 
односу.

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

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

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

Напомена: 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. Одредбом члана 
9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између 
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву стран-
ке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потреб-
но је да кандидат у делу изјава у обрасцу пријаве заокружи 
на који начин жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.

XIII 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 обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

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

Докази се достављају на наведену адресу Генералног 
секретаријата Владе, Немањина 11, Београд.

XIV Трајање радног односа: Радни однос се засни-
ва на неодређено време. Кандидати који први пут засни-
вају радни однос у државном 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 до окончања пробног рада.

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, 
којим је прописано да су кандидатима при запошљавању 
у државни орган, под једнаким условима доступна сва рад-
на места и да се избор кандидата врши на основу провере 
компетенција.

XV Провера компетенција учесника конкурса про-
верава се у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 10. фебруара 2023. године, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени  на e-mail адресе или контакт 
телефоне које су навели у својим пријавама.

Провера општих и посебних функционалних компетенција 
и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати ,,Србија“ Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Интер-
вју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама 
Генералног секретаријата Владе (Немањина 11). Учесни-
ци конкурса који су успешно прошли једну фазу избор-
ног 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.

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је имено-
вао Генерални секретар Владе.

Овај конкурс се објављује на web страници Генералног 
секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, на web страници Служ-
бе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

 Администрација и управа 
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Обрасци пријаве на конкурс, могу се преузети на званич-
ној интернет презентацији Генералног секретаријата Владе 
или у штампаној верзији на писарници Генералног секрета-
ријата Владе, Београд, Немањина 11.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
11000 Београд, Немањина 22-26

тел. 011/3622-345

Конкурси објављени 18.01.2023. године, у публикацији 
„Послови“, број 1023 (2 конкурса на страни број 6), мењају 
се у називу институције и уместо Министарство правде, 
управа за извршење, кривичних санкција, исправно треба 
да стоји

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
11000 Београд, Немањина 22-26

тел. 011/3622-345

Конкурс објављен 28.12.2023. године, у публикацији 
„Послови“, број 1020 (1 конкурс на страни број 5), мења 
се у називу институције и уместо Министарство правде, 
управа за извршење, кривичних санкција, исправно треба 
да стоји

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

На основу чланова 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 
67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), 
чланова 9. став 1, 10. став 1. и 2. и 11. Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 2/2019 и 67/2021) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 Број: 112-4186/2022 од 30. маја 2022. 
године, Министарство правде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Министар-
ство правде, Београд, Немањина 22-26.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за надзор у правосудним 
органима

Одељење за надзор у правосудним органима, 
Сектор за правосуђе, звање самостални 

саветник
1 извршилац

Опис послова: обавља послове надзора над применом 
Судског пословника и Правилника о управи у јавном тужи-
лаштву; сачињава записник о извршеном надзору, пред-
лаже мере за отклањање уочених неправилности и недос-
татака, надзире извршење наложених мера; саставља 
анализе, извештаје и обавештења на основу извршених 
прегледа, прикупљених података и извештаја; надзире 
поступање судова и јавних тужилаштава у предметима у 
прописаним роковима; прати стање и примену прописа 
у вези са поступањем правосудних органа у прописаним 
роковима, саставља извештаје и обавештења дисциплин-
ским органима Високог савета судства и Државног већа 
тужилаца због непоступања у прописаним роковима; над-
зире поступање судова и јавних тужилаштава по притужба-
ма и представкама; поступа по притужбама и представкама 
на рад правосудних органа, непосредно упућених Минис-
тарству; надзире рад Државног правобранилаштва увидом 
у предмете, евиденцију и списе Државног правобрани-
лаштва и саставља предлоге за покретање дисциплинског 
поступка; обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен правосуд-
ни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као 
и компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место за надзор над 
спровођењем Закона о бесплатној 

правној помоћи
Одељење за надзор у правосудним органима, 

Сектор за правосуђе, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: обавља послове надзора над применом 
Закона о бесплатној правној помоћи по службеној дужности 
или по притужбама корисника; покреће поступак контроле 
квалитета пружања бесплатне правне помоћи или бесплат-
не правне подршке; припрема записник о извршеном над-
зору и доставља га надлежном органу, предлаже мере за 
отклањање уочених неправилности и недостатака; учест-
вује у обављању стручних послова у поступку издавања и 
одузимања дозвола лицима која у органу управе одлучују о 
захтеву за бесплатну правну помоћ или бесплатну правну 
подршку; врши пријем редовних годишњих, односно ван-
редних извештаја које пружаоци бесплатне правне помоћи 
подносе Министарству, учествује у вршењу статистичке 
анализе прикупљених података о броју и структури корис-
ника из евиденције органа управе; обавља и друге послове 
по налогу начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Правне науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСП бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен правосудни испит, нај-
мање три године радног искуства у струци, као и компетен-
ције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

3. Радно место за поступање по жалбама 
у вези са правом на бесплатну правну 

помоћи
Одељење за надзор у правосудним органима, 

Сектор за правосуђе, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: разматра и одлучује по жалбама против 
решења о одбијању захтева за одобравање бесплатне 
правне помоћи или бесплатне правне подршке, односно 
против решења о укидању решења о одобравању бесплат-
не правне помоћи или бесплатне правне подршке; при-
према решења о брисању пружалаца бесплатне правне 
помоћи из Регистра пружалаца бесплатне правне помоћи 
и подршке; разматра притужбе које се подносе против пру-
жалаца бесплатне правне помоћи или бесплатне правне 
подршке; организује обуке за лица овлашћена за одлу-
чивање о захтеву за бесплатну правну помоћ; води еви-
денције о лицима која су прошла обуку за одлучивање о 
захтеву за бесплатну правну помоћ; обавља и друге посло-
ве по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Правне науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСП бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
најмање три године радног искуства у струци, као и компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

4. Радно место за праћење делатности 
извршитеља и надзор над законитошћу 

рада извршитеља
Одељење за правосудне професије, Сектор за 

правосуђе, звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: прати организацију и рад извршитеља на 
основу прибављених извештаја, евиденција и обављених 
надзора над радом Коморе извршитеља и законитошћу 
рада извршитеља и заменика извршитеља и припрема 
информације; сачињава периодичне и годишњи извештај о 
раду извршитеља; даје стручна мишљења за примену под-
законских аката који се односе на извршитеље, из надлеж-
ности Министарства и упутства ради обављања послова 
у Одељењу; поступа по притужбама на рад извршитеља, 
обавља надзор над законитошћу рада извршитеља у скла-
ду са овлашћењима Министарства и надзор над радом 
Коморе извршитеља; обавља послове организовања пола-
гања испита за извршитеље и организовања обука и струч-
ног усавршавања за извршитеље; учествује у раду Коми-
сије за именовање извршитеља и Дисциплинске комисје 

за утврђивање дисциплинске одговорности извршитеља; 
доставља податке потребне за вођење ажурираног регис-
тра извршитеља и регистра извршних дужника; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области 
Правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање пет година радног искуства у стру-
ци, као и компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

5. Радно место за е-аукцију
Одељење за електронско правосуђе, Сектор 

за правосуђе, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: администрира портал електронске аук-
ције; администрира налозима на порталу е-управе, одо-
брава учествовање у електронским аукцијама, проверава 
поднета јемства за учествовање у електронским аукција-
ма, врши извештавање о спроведеним аукцијама, пружа 
подршку корисницима портала е-аукције, објављује оба-
вештења на порталу е-аукције, учествује у анализирању 
пословних процеса корисника и дефинисању пројектних 
задатака за примену стандарда и смерница развоја сис-
тема електронске аукције; припрема програмске захтеве 
(пројектну спецификацију); учествује у анализирању и 
проналажењу могућности за унапређење постојећих сер-
виса у складу са ИКТ стандардима; прати и примењује стан-
дарде у области развоја сервиса од значаја за електронску 
аукцију; врши редизајн пословних процеса у складу са ИКТ 
стандардима; учествује у пројектовању стандардизова-
ног модела процеса и корисничког интерфејса електрон-
ске аукције; учествује у пројектовању логичке структуре 
информационих система, база података, извештаја, апли-
кација и интернет портала, сајтова и презентација; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља Природ-
но-математичких наука, Техничко-технолошких наука или 
Друштвено-хуманистичких наука на основим академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног иску-
ства у струци, као и компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и 
то следећим редоследом: провера општих функционалних 
компетенција, провера посебних функционалних компе-
тенција, провера понашајних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кан-
дидата и само кандидат који испуни унапред одређено 
мерило за проверу одређених компетенција у једној фази 
изборног поступка може да учествује у провери следећих 
компетенција у истој или наредној фази изборног поступка. 

1. Провера општих фукнционалних компетенција:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се 
писано путем теста;
• дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така практичним радом на рачунару;
• пословна комуникација - провераваће се писано путем 
симулације.

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост“, уколико поседује-
те важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару на траженом нивоу 
(који подразумева поседовање знања и вештина у основа-
ма коришћења рачунара, основама коришћења интернета, 
обради текста и табела, табеларне калкулације) и желите 
да на основу њега будете ослобођени тестирања компетен-
ције „дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Конкурсна комисија ће на основу прило-
женог доказа донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне про-
вере, односно Конкурсна комисија може одлучити да се 
кандидату ипак изврши провера наведене компетенције, 
ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

 Администрација и управа 
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Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи 
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

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

За радно место под редним бројем 1: 
• Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада – студијско– аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различитих извора, укључујући и спо-
собност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се писано путем симулације,
• Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – управно – правни послови (општи управни 
поступак) - провераваће се писано путем симулације,
• Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из надлежности и организације органа 
(Закон о уређењу судова, Судкси пословник, Закон о јавном 
тужилаштву) - провераваће се писано путем симулације.

За радно место под редним бројем 2: 
• Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада – студијско– аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различитих извора, укључујући и спо-
собност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) – провераваће се писано путем симулације,
• Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – управно – правни послови (општи управни 
поступак) – провераваће се писано путем симулације,
• Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из надлежности и организације орга-
на (Закон о бесплатној правној помоћи) - провераваће се 
писано путем симулације.

За радно место под редним бројем 3: 
• Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада – студијско– аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различитих извора, укључујући и спо-
собност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) – провераваће се писано путем симулације,
• Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – управно – правни послови (општи управни 
поступак) – провераваће се писано путем симулације,
• Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из надлежности и организације орга-
на (Закон о бесплатној правној помоћи) - провераваће се 
писано путем симулације.

За радно место под редним бројем 4: 
• Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада – студијско– аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различитих извора, укључујући и спо-
собност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) – провераваће се писано путем симулације,
• Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – управно – правни послови (општи управни 
поступак) – провераваће се писано путем симулације,
• Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из надлежности и организације органа 
(Закон о извршењу и обезбеђењу) - провераваће се писано 
путем симулације.

За радно место под редним бројем 5: 
• Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада – информатички послови (office пакет и интернет тех-
нологија) – провераваће се писано путем симулације,
• Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада – студијско– аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различитих извора, укључујући и спо-
собност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) – провераваће се писано путем симулације,
• Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из надлежности и организације органа 
(Закон о извршењу и обезбеђењу и Правилник о организа-
цији и поступку електронског јавног надметања) - провера-
ваће се писано путем симулације.

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне 
компетенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се 
путем психометријских тестова и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

4. Интервју са конкурсном комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна места: Проце-
на мотивације за рад на радном месту у органу и прихва-
тање вредности државних органа – провераваће се путем 
интервјуа са конкурсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на конкурс: Министарство правде, Немањина 
22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места ____ (назив рад-
ног места)“ или предају непосредно на писарници Минис-
тарства правде, Немањина 22-26, Београд са назнаком „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“.

V Лице које је задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Наталија Костић, контакт телефон 
011/3622-159, од 7.30 до 15.30 часова.

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

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 
рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Минис-
тарства правде и у штампаној верзији на писарници Минис-
тарства правде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, као и на 
званичној интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима www.suk.gov.rs (Напомена: моле се кандидати 
да приликом попуњавања Обрасца пријаве обрате пажњу 
да су преузели исправан Образац пријаве који се односи 
на радно место на које желе да конкуришу односно да у 
горњем левом углу Обрасца пријаве пише тачан назив 
органа и радног места на које се конкурише).

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 Конкурса комисија састави списак кан-
дидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подно-
сиоци пријаве обавештавају се о додељеној шифри у року 
од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин на који је у пријави назначен за доставу 
обавештења.

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

IX Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврде, решења и други акти из којих се види на 
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство).

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да, 
у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, 
доставе доказе који се прилажу и изборном поступку.

Кандидат који не достави доказе, односно који на основу 
достављених или прибављених доказа не испуњава услове 
за запослење, писаним путем се обавештава да је искљу-
чен даљег изборног поступка.

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

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

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

Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, 
број 18/2016 и 95/18-аутентично тумачење), између оста-
лог, прописано је да су органи у обавези да по службеној 
дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу 
са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, 
обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изри-
чито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о положеном правосуд-
ном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу *Изја-
ва, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се 
прибаве његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно 
прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет (5) 
радних дана од дана пријема обавештења доставе наведе-
не доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства.

XI Врста радног односа: радно место попуњава се 
заснивањем радног односа на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак спровешће се почев 
од 20. фебруара 2023. године, о чему ће кандидати бити 
обавештени на бројеве телефона или е-mail адресе које су 
навели у својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних, посебних функционал-
них и понашајних компетенција ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Бео-
град,  Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Интер-
вју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама 
Министарства правде, Београд, Немањина 22-26. Учесни-
ци конкурса који су успшено прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или е-mail адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

Напомене:
Као државни службеник на извршилачком радном месту 
може да се запосли и лице које нема положен државни 
стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном 
року. Положен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу.
Пробни рад за радни однос на неодређено време траје 
шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је засновао 
радни однос на неодређено време и државни службеник 
који је засновао радни однос на неодређено време, а који 
нема положен државни стручни испит, дужан је да поло-
жи државни стручни испит у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс се објављује на интернет презентацији 
(www.mpravde.gov.rs) и огласној табли Министарства 
правде, на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управа, на интер-
нет презентацији, огласној табли и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
Београд, Ресавска 42

На основу члана 61 ст. 1 и 3 Закона о државним службени-
цима (“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 конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима (“Службени гласник РС”, број 2/19 и 
67/21) и члана 5 Правилника о попуњавању извршилачких 
радних места и положаја у Административној канцеларији 
Високог савета судства (“Службени гласник РС”, број 78/19 
и 130/21), Високи савет судства оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Високи 
савет судства, Београд, Ресавска 42.
II Радно место које се попуњава: 

1. Радно место за аналитичко-планске 
послове, разврстано у звање самостални 

саветник
Одсек за буџет и аналитичко-планске 

послове, Сектор за материјално-финансијске 
послове

1 извршилац

Опис послова: Израђује квалитативне анализе позиција 
прихода и расхода; планира обим и структуру потреб-
них финансијских средстава; врши расподелу одобрених 
финансијских средстава судовима; учествује у припреми 
предлога финансијског плана за Савет и судове; врши 
контролу месечних финансијских планова судова; пра-
ти реализацију буџета судова и врши анализу утрошених 
средстава; врши контролу законитости, рачуноводствене 
исправности и веродостојности финансијске документације 
коју припрема; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека и помоћника секретара. 
Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Економске науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци, као и потребне компетенције за обављање послова 
радног места. 

2. Радно место за стручну помоћ 
Дисциплинској комисији, разврстано у 

звање самостални саветник (самостални 
извршиоци изван свих унутрашњих 

јединица)
1 извршилац

Опис послова: Прегледа, прикупља и обрађује докумен-
тацију потребну за вођење дисциплинског поступка; при-
купља доказе потребне за поступање Дисциплинске коми-
сије; учествује у изради одлука Дисциплинске комисије; 
учествује у изради анализа и информација из делокруга 
рада Дисциплинске комисије; обавља и друге послове по 
налогу председника Дисциплинске комисије и секретара 
Савета.

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

III Место рада за сва радна места: Београд, Ресавска 42.

IV Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Изборни поступак се спроводи из више оба-
везних фаза и то следећим редоследом: провера општих 
функционалних компетенција, провера посебних функцио-
налних компетенција, провера понашајних компетенција и 
интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кан-
дидата 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 
извршилачка радна места:
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 функционалне 
компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања 
и вештина у основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања 
и вештина из наведених области, на траженом нивоу и 
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компе-
тенције – дигитална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или ове-
реној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом у дос-
тављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове 
компетенције.

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

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

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебне функционалне компетенције у одређеној 
области рада - финансијско-материјални послови (поступак 
планирања буџета и извештавање) - провераваће се путем 
симулације (усмено).
2. Посебне функционалне компетенције за одређено радно 
место - планска документа, прописи и акти из надлежности 
и организације органа (Закон о Високом савету судства) - 
провераваће се путем симулације (усмено).
3. Посебне функционалне компетенције за одређено рад-
но место – познавање прописа из делокруга радног места 
(Закон о уређењу судова, Закон о буџетском систему) - про-
вераваће се путем симулације (усмено).
4. Посебне функционалне компетенције за одређено радно 
место – напредни EXCEL – провераваће се путем симула-
ције (писано).

Напомена: Ако кандидат поседује важећи сертификат/
лиценцу о поседовању знања из области EXCEL – напредни 
ниво и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања 
посебне функционалне компетенције под редним бројем 4, 
потребно је да достави и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом у дос-
тављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове 
компетенције.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебне функционалне компетенције у одређеној 
области рада - стручно-оперативни послови (технике изра-
да општих, појединачних и других правних и осталих ака-
та)- провера ће се вршити путем симулације (усмено).
2. Посебне функционалне компетенције у одређеној области 
рада - управно-правни послови (општи управни поступак) – 
провера ће се вршити путем симулације (усмено).
3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно 
место - планска документа, прописи и акти из надлежнос-
ти и организације органа (Закон о Високом савету судства, 
Правилник о поступку за утврђивање дисциплинске одго-
ворности судија и председника судова) – провера ће се 
вршити путем симулације (усмено).
4. Посебне функционалне компетенције за одређено рад-
но место - познавање прописа из делокруга радног места 
(Закон о судијама, Законик о кривичном поступку, Закон о 
општем управном поступку, Закон о заштити података о лич-
ности) – провера ће се вршити путем симулације (усмено).

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 компе-
тенције (управљање информацијама, управљање задацима 
и остваривање резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем 
интервјуа базираног на компетенцијама или упитника.

Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна места: Проце-
на мотивације за рад на радном месту и прихватање вред-
ности државних органа - провераваће се путем интервјуа 
са конкурсном комисијом (усмено).

V Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве за јавни конкурс: Пријаве на jaвни конкурс шаљу се 
поштом на адресу Високи савет судства, Ресавска 42, 11000 
Београд, или се подносе непосредно на писарници Високог 
савета судства, Ресавска 42, са назнаком “За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места”.

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

VII Датум оглашавања: 25. јануар 2023. године.

Последњи дан рока за подношење пријава: 02.02.2023. 
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 периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање - публикација 
„Послови“. Последњи дан рока за подношење пријава је 02. 
фебруар 2023. године.

IX Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет страници Високог савета 
судства, www.vss.sud.rs (у делу: Огласи Савета) а одштам-
пани образац пријаве може се преузети на писарници Висо-
ког 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 састави списак кан-
дидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подноси-
лац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три 
дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

X Општи услови за запослење: да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да је кандидат пунолетан; 
да кандидату раније није престајао радни однос у држав-
ном 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 успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (за радно место под редним бројем 1); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном 
испиту (за радно место под редним бројем 2); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврда, решење и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство).

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

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

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

Сви докази 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.

 Администрација и управа
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Напомена: Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 - аутентично тума-
чење) прописано је, између осталог, да су органи у обавези 
да по службеној дужности, када је то непходно за одлу-
чивање у складу са законским роковима, бесплатно раз-
мењују, 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 служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима / уверење о 
положеном правосудном испиту.

Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве, 
заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција.

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 обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају 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 заснивају рад-
ни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 
шест месеци. Кандидати без положеног државног струч-
ног испита за рад у државним органима (за радно место 
под редним бројем 1) примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. 

Чланом 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 основу провере компетенција. Канди-
дати са положеним државним стручним испитом немају 
предност у изборном поступку у односу на кандидате без 
положеног државног стручног испита. 

XIV Датум и место провере компетенција кандида-
та 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 кон-
курс, биће спроведен изборни поступак о чему ће канди-
дати бити обавештени на начин који су навели у својим 
пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и посебних 
функционалних компетенција, као и интервју са Конкурс-
ном комисијом обавиће се у просторијама Високог савета 
судства, Ресавска 42, а о месту провере понашајних ком-
петенција кандидати ће бити благовремено обавештени. 

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

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

Овај конкурс се оглашава на огласној табли и интернет 
презентацији Високог савета судства (www.vss.sud.rs), на 
порталу е-управе и на интернет презентацији и у перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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

ОСНОВНИ СУД У ЛАЗАРЕВЦУ
11550 Лазаревац, Карађорђева 19

тел. 011/8123-167

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

 РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Основни суд 
у Лазаревцу, Лазаревац, Кaрађорђева 19.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место записничар звање 
референт

Опис послова: обављасве дактилографске послове у 
предметима додељеним у рад судији код кога је распо-
ређен, пише записнике на суђењима, позиве за рочишта, 
доставнице и повратнице и обавља све послове израде 
судских одлука по диктату судије, сачињава списак пред-
мета, решавања предмета и ефективног присуства судија 
поротника на рочиштима, води рачуна о уредности списа, 
попуњава обрасце, решења о кажњавању сведока, наред-
бе за привођење, решење о исплати трошкова сведоцима, 
вештацима и судијама поротницима, попуњава статистичке 
листове и поступа по наредби судије, врши унос података у 
електронској форми у складу са АВП-ом, по потреби дежу-
ра са судијом ради увиђаја, разводи рочишта и друге подат-
ке у електронском уписнику, обавља и друге послове по 
налогу шефа дактилобироа, судије или председника суда.

Услови: III или IV степен средње стручне спреме, друштве-
ног, природног или техничког смера; најмање две годи-
не радног искуства у струци; познавање рада на рачуна-
ру; положен испит за дактилографа прве класе, положен 
државни стручни испити потребне компетенције за ово рад-
но место.

2. Радно место уписничар звање 
референт

Опис послова: води помоћне књиге у складу са Судским 
пословником, здружује поднеске, предмете и остала пис-
мена, разводи предмете и ставља клаузулу правоснаж-
ности на одлуке, води евиденцију примљених, решених, 
нерешених предмета и евиденцију одлука које су израђене 
у року, припрема и износи председнику већа предмете у 
којима је заказана расправа, странкама даје на увид списе 
и наплаћује таксу за издате фотокопије из списа предмета, 
даје усмена и писмена обавештења о списима на основу 
података из уписника, прегледа рокове и предмете који се 
налазе у евиденцији и поступа по наредби судија, израђује 
статистичке извештаје, обавља и друге послове по налогу 
председика суда или шефа писарнице.

Услови: III или IV степен средње стручне спреме, друштве-
ног, природног или техничког смера; најмање две године 
радног искуства у струци; положен државни стручни испити 
потребне компетенције за ово радно место.

II Општи услови за рад на свим радним местима: да 
је учесник конкурса држављанин Републике Србије, да је 
учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

1. Провера општих функционалних компетенција: 
- организација и рад државних органа Републике Србије 
(провера ће се вршити писаним путем - тест); 
- дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем 
задатака практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару); 
- пословна комуникација (провера ће се вршити писаном 
симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост” (поседовање знања и вешти-
на у основама коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), 
ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или дру-
ги 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 обаразац (уредно 
и у потпуности попуњен у делу *рад на рачунару), доста-
ви и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Провера сваке од општих функционалних компетенција не 
може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освоји-
ли један бод у провери одређене компетенције, искључују 
се из даљег изборног поступка. Информације о материјалу 
за припрему кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет презентацији суда. 

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција: Међу кандидатима врши се провера посебних функ-
ционалних компетенција и то: 

За радно место записничар: 
• Посебна функционална компетенција за радно место 
записничар - познавање прописа: Судски пословник, Закон 
о општем управном поступку и Закон о државним службе-
ницима – провера ће се вршити писаним путем – тестом.
• Посебна функционална компетенција за радно место 
записничар - поседовање вештине куцања – провера ће се 
вршити практичним радом на рачунару тако што ће члан 
Комисије гласно диктирати судску одлуку коју ће кандидати 
куцати на рачунару. Сви кандидати ће радити исту судску 
одлуку а време за проверу је 10 минута.
• Посебна функционална компетенција у области рада 
административни послови – познавање канцеларијског 
пословања – провера ће се вршити усменим путем – разго-
вор са кандидатом.
• Посебна функционална компетенција за радно место 
записничар – положен испит за дактилографа прве кла-
се – провера ће се вршити увидом у потврду о положеном 
испиту.

За радно месо уписничар: 
• Посебна функционална компетенција - познавање пропи-
са Закон о државним службеницима и Судски пословник- 
провера ће се вршити писаним путем – тест.
• Посебна функционална компетенција у области рада 
административни послови – познавање канцеларијског 
пословања – провера ће се вршити усменим путем – разго-
вор са кандидатом.
• Посебна функционална компетенција - професионално 
окружење, прописи и акти из надлежности и организације 
органа, знање и вештина у вези са организацијом и коор-
динацијом рада судске писарнице - провера ће се вршити 
усменим путем – разговор са кандидатом.

Провера посебних функционалних компетенција 
путем писменог теста: Писани тест се састоји од 15 
питања са више понуђених одговора. Кандидати одгова-
рају на питања заокруживањем једног од понуђених одго-
вора. Време за израду теста је 45 (четрдесет пет) минута. 
Кандидат може на свако питање дати, односно заокружи-
ти само један одговор. Свако брисање или исправка датог 
одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат 
на тесту служи недозвољеним средствима (коришћење 
уџбеника, бележака, мобилних телефона, преписивање и 
др) комисија ће удаљити кандидата са теста. У том случају 
сматра се да кандидат није положио тест. Сваки тачан одго-
вор на питање доноси један бод.

Мерила која ће бити коришћена за вредновање функцио-
налних компретенција путем разоговора са кандидатима су 
следећа: стручна заснованост, аналитичност, систематич-
ност, прецизност и тачност у навођењу података и јасноћа 
у изношењу личног става и мишљења.

3. Провера понашајних компетенција: Провера пона-
шајних компетенција и то: управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, оријента-
ција ка учењу и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, 
вршиће се путем интервјуа од стране дипломираног пси-
холога.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата 
за сва извршилачка радна места: Процена мотивације 
за рад на радном месту у органу и прихватање вредности 
државних органа - провераваће се путем интервјуа за кон-
курсном комисијом (усменим путем).

IV Врста радног односа и место рада за сва рад-
на места: За сва радна места радни однос се засни-
ва на неодређено време у Основном суду у Лазаревцу, 
Карађорћева улица број 19, уз обавезан пробни рад за оне 
који први пут заснивају радни однос у државном органу. 
Пробни рад траје 6 (шест) месеци.

V Датум оглашавања и рок за подношење пријава 
на конкурс: Датум оглашавања: 25.1.2023. године. 
Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Основног суда 
у Лазаревцу, на интернет презентацији Основног суда у 
Лазаревцу, на интернет презентацији и у периодичном 
издању Националне службе за запошљавање.

 Администрација и управа

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање – публикација „Послови”. Последњи 
дан рока за подношење пријава је 2.2.2023. године.
VI Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет презентацији Основног суда 
у Лазаревцу (http: //www.la.os.sud.rs/). Уредно попуњен, 
одштампан и потписан Образац пријаве подноси се на 
шалтеру пријема Основног суда у Лазаревцу, Карађорђева 
улица број 19, Лазаревац или путем поште на исту адре-
су са назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места – назив радног места”. При-
ликом предаје пријаве на конкурс, пријава добија шифру 
под којом подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата међу којима 
се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се оба-
вештавају о додељеној шифри у року од три дана од прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка на начин који 
је у пријави назначен за доставу обавештења.

VII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа 
са конкурсном комисијом: 
- биографија са наводима о досадашњем радном искуству; 
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија); 
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); 
- диплома којом се потврђује стручна спрема (оригинал или 
оверена фотокопија); 
- доказ о положеном испиту за дактилографа И класе (за 
пријаве за радно место записничар; оригинал или оверена 
фотокопија) 
-потврду да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде радне дужнос-
ти из радног односа издате од стране државног органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном односу; 
- уверење да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора од најмање 6 (шест) месеци, издато од стране 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије (не 
старије од шест месеци).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама, као поверени посао).
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико 
су на страном језику морају бити преведени на српски језик 
и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Дипло-
ма којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у 
иностранству мора бити нострификована.

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

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

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

IX Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу пријаве на кон-
курс, изборни поступак ће се спровести у просторијама 
Основног суда у Лазаревцу, у Карађорђевој улици број 19. 
Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на кон-
такте (бројеве 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 избор-
ног 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.

X Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Милица Делибашић, судија Основног суда у Лазаревцу, 
контакт телефон 011/8123-167.

НАПОМЕНЕ: 
- Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту 
и уверење да кандидат није осуђиван. Законом о општем 
управном поступку прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама (члан 103 став 3).
- Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у Обрасцу прија-
ве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција.
- Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази биће одбачене.
Кандидати без положеног државног стручног испита при-
мају се у радни однос под условом да тај испит положе у 
року од 6 (шест) месеци од дана заснивања радног односа.
- Положен државни стручни испит није услов нити пред-
ност за заснивање радног односа.
- Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, про-
писано је да су кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
- Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија именована 
одлуком председника Основног суда у Лазаревцу
- Обавештавају се учесници конкурса да ће се документа-
ција враћати искључиво на писани захтев учесника.
- Основни суд у Лазаревцу не врши дискриминацију на 
основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етнич-
ког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане 
услове. Сви изрази и појмови који су у овом огласу израже-
ни у граматичком мушком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.
- Овај оглас објављује се на интернет презентацији Осно-
вног суда у Лазаревцу http: //www.la.os.sud.rs/, на огласној 
табли Основног суда у Лазаревцу, на интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

Образац пријаве на конкурс може се преузети на званичној 
интернет презентацији Основног суда у Лазаревцу (http: //
www.la.os.sud.rs/).

КРУШЕВАЦ

ЈУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Ђуре Даничића бб.

тел. 037/812-123

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Стечено образовање на студијама првог степена 
у обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне академске односно 
струковне студије), да кандидат има најмање три године 
радног искуства, да није осуђивано на казну затвора од нај-
мање 6 месеци и да се против њега не води кривични посту-
пак. Уз пријаву на јавни конкурс, прилаже се следећа доку-
ментација: лична карта; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); уверење о држављанству 
републике србије (оригинал или оверена копија); диплома 
/ уверење / потврда о стеченом образовању (оригинал или 
оверена копија); доказ о радном искуству (оверена фотоко-
пија радне књижице или потврда послодавца или други акти 
из којих се може видети стечено радно искуство); доказ да 
кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци и да се против њега не води кривични поступак. 
-Уверење о здравственој способности (не старије од 6 месе-
ци). Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор директора – не отварај”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Рок за пријаву: 15 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА
“ХАЛО ТРАВЕЛ” НИШ

ПОСЛОВНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Николе Тесле 10

e-mail: halotravelks@gmail.com
тел. 066/8808-899

Продавац туристичких аранжмана
место рада Крушевац

Опис посла: продаја аранжмана, пријем телефонских 
позива и маилова у канцеларији.

Очекујемо да кандидат: има минимум средњу стручну 
спрему; користи енглески језик; буде комуникативан; буде 
динамичан, вредан, посвећен; ведрог духа, отворен и спре-
ман за нова сазнања и учење; спреман да преузме ини-
цијативу; добро познавање рада на рачунару: Word, Excel; 
буде заинтересован за путовања; има минималног искуства 
у туризму и продаји. 

Агенција омогућава: стални радни однос; рад у пријат-
ној атмосфери; динамичан тим на послу; могућност напре-
довања, усавршавања, путовања. 

Заинтересовани се могу јавити телефоном на 066/8808-
899, као и на имејл: halotravelks@gmail.com. Послати ЦВ, 
диплому и личну карту.

НИШ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића 42

Начелник
Општинске управе Општине Гаџин Хан, 

на период од 5 година

Опис послова: руководи и координира радом Општинске 
управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске упра-
ве; усклађује рад организационих јединица Општинске 
управе и обезбеђује њено функционисање као јединстве-
ног органа; остварује сарадњу организационих јединица у 
оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у скла-
ду са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине 
општине, Општинског већа и Председника општине.

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност, да има високо стечено 
образовање из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, да има најмање 5 година радног иску-
ства у струци, да има положен државни стручни испит, да 
није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци, да раније није престајао радни однос у 
државном органу односно органу Аутономне покрајине или 
јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности 
из радног односа. Кандидат уз пријаву са биографијом под-
носи следећа документа: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о здравственом стању, 
оверену фотокопију дипломе, уверење да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или кажњиво дело које га чини непободбним за 
обављање послова у државним органима, доказ о радном 
искуству у струци, уверење о положеном државном струч-
ном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016) прописано 
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкур-
са, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опре-
дељује за једну од могућности, да орган прибави податке о 
којима се води службене евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови“, лично на писарни-
ци ОУ Општине Гаџин Хан или путем поште на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За избор кандидата за начелника 
Општинске управе Општине Гаџин Хан“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Лице 
задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је 
Милош Митић, секретар скупштине општине, тел. 063/682-
705. Конкурсна комисија ће о месту, дану и времену када ће 
обавити провера знања и вештина руковођења обавестити 
учеснике конкурса чије су пријаве благовремене и потпуне, 
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из које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за рад на положају начелника Општинске управе 
општине Гаџин Хан.

ПОЖАРEВАЦ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави
Радета Московлића 15

Организатор за развој и промоцију 
туристичких производа

Опис послова: реализује активности у вези са креирањем, 
развојем и промоцијом туристичког производа; сарађује 
са туристичком привредом и другим организацијама које 
учествују у креирању, развоју и промоцији туристичких 
производа као и са домаћим и међународним странама од 
интереса; реализује активности на пласману креираних 
производа; учествује у изради туристичког пропагандног 
материјала за домаћа, регионална и међународна тржишта; 
учествује у изради извештаја о спроведеним активностима; 
комплетира базе података према усвојеним концептима 
и методологијама; реализује студијске туре представника 
туристичких оператера са датог тржишта, повезује их са 
носиоцима туристичке понуде; учествује у организацији 
промоције дестинација на туристичким сајмовима, бер-
зама, радионицама, продајним мисијама и повезивања 
понуде/производа са тражњом која се креира на односном 
тржишту; организује промотивне активности на изабраном 
тржишту; предлаже и организује промотивне активности, 
кампање, медијске и друге промотивне догађаје; учествује 
у организацији протоколарних активности; ради и друге 
послове по налогу директора и Управног одбора.

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове 
утврђене Законом о раду: поред општих услова утврђени 
су и посебни услови у складу са радним местом. Стечено 
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 студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; илина студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. активно знање најмање 
једног страног језика; знање рада на рачунару, MS Office 
пакет, Adobe пакет; вештине у области дигиталног марке-
тинга; најмање једна година радног искуства из области 
делокруга рада. Пријава на јавни конкурс садржи: име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу стано-
вања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства и оствареним 
резултатима. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу 
документацију: лекарско уверење о општој здравстве-
ној способности (не старије од шест месеци) - оригинал, 
радну биографију са наводима о досадашњем радном 
искуству и оствареним резултатима – потписану од стра-
не подносиоца, диплому или уверење о стеченој струч-
ној спреми у складу са наведеним условима (оверена 
фотокопија), доказ о радном искуству (оверена фотоко-
пија радне књижице, уговори о раду, решења или друге 
потврде - уверења) из којег се може прецизно утврдити 
радно искуство (у складу са наведеним условима), као и 
на којим пословима је исто стечено, оверену фотокопију 
индекса или уверења факултета о положеним испитима 
из кога је видљиво да је кандидат положио испит/е из 
страног језика, или сертификат о активном знању страног 
језика; уверење надлежне полицијске управе министар-
ства унутрашњих пословада кандидат није осуђиван (не 
старије од 6 месеци од дана објављивања јавног конкур-
са) – оригинал; уверење надлежног суда дапротив кан-
дидата није покренут кривични поступак (не старије од 
6 месеци од дана објављивања јавног конкурса) – ориги-
нал; извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија), уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци од дана објављивања јавног конкурса), фото-
копију / испис личне карте, писану сагласност за обраду 
података о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 10 
дана, од дана објављивања конкурса у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање, огласној табли 
општине Петровац на Млави и на веб сајту Туристичке 
организације општине Петровац на Млави https: //www.
topetrovacnamlavi.com/ Пријаве се достављају лично или 
поштом на адресу: Туристичка организација општине Пет-
ровац на Млави, Радета Московлића 15, 12300 Петровац 

на Млави, у затвореној коверти, са назнаком „Не отва-
рати – пријава на јавни конкурс за радно место - орга-
низатор за развој и промоцију туристичких производа”. 
Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте ће 
се неотворене вратити подносиоцу. Пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или овере-
ној фотокопији, као и непотпуне и неразумљиве пријаве 
биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија Туристичке организације општине Петровац на Мла-
ви. Конкурсна комисијаје дужна да у року од 15 дана од 
завршетка конкурса утврди предлог кандидата за пријем 
у радни однос и достави га директору.Све додатне инфор-
мације од значаја за спровођење конкурса могу се добити 
путем телефона: 012/326-343 (особа за контакт –Дејан 
Бошковић). Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у огласу који су употребљени у мушком роду, односе 
се без дискриминације и на особе женског пола.

ПРОКУПЉЕ

СПОРСТКИ ЦЕНТАР БЛАЦЕ
18400 Блаце, Вука Караџића 19ц

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Лице које се именује за директора може да 
испуњава поред општих услова утврђених Законом и сле-
деће посебне услове: да је лице пунолетно и пословно 
способно; да има стечено високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, односно 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струков-
ним студијама, специјалистичким академским студијама 
или специјалистичким струковним студијама; познавање 
рада на рачунару; да има 5 (пет) година радног искуства; 
да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 (шест) 
месеци; да му није изречена мера безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела и то: обавезно пси-
хијатријско лечење и чување у здравственој установи, оба-
везно психијатријско лечење и чување у здравствеој уста-
нови, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно 
лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, забра-
на вршења позива, делатности и дужности.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству (не старија од 6 
месеци; ); оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверена фотокопија уверења да кандидат није 
правноснажно осуђиван за кривично дело и да се против 
њега не води кривични поступак (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења 
којом се потврђује стручна спрема; очитана лична кар-
та; оригинал или оверена фотокопија доказа о укупном 
радном искуству и радном искуству на руководећем рад-
ном месту (потврде, решења и други акти из којих види 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство); уверење о здравстве-
ној способности (не старије од 6 месеци); програм рада. 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, разумљи-
ве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази 
и које испуњавају услове за рад на оглашеном радном 
месту, изборни поступак спроводиће се, након истека 
рока за подношење пријава. О тачном месту, датуму и 
времену спровођења изборног поступка кандидати ће 
бити благовремено обавештени телефоном или елек-
тронском поштом на бројеве телефона или адресе које 
наведу у својим пријавама. Рок за подношење пријаве је 
осам дана од дана објављивања на горе наведену адре-
су са назнаком за јавни конкурс за избор директора не 
отварати. Непотпуна, неразумњива и неблаговремено 
достављена пријава, као и пријава уз коју нису приложе-
ни сви тражени докази у оригиналу или фотокопији ове-
реној код надлежног органа неће се узети у разматрање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу, који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола. 
Лице које је задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Марјан Васиљевић председник Управног одбо-
ра контакт телефон 064/0647927. Обавештења о јавном 
конкурсу могу се добити сваког радног дана у периоду од 
7 до 15 часова.

ВАЉЕВО

ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ
Ваљево

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Привредни 
суд у Ваљеву, Карађорђева 48-а, Ваљево

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место судијски помоћник - виши 
судијски сарадник звање самостални 

саветник
Опис послова: помаже судији у раду, проучава правна 
питања у вези са радом судија у појединим предметима, 
израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставо-
ве за публиковање, врши самостално или под надзором 
и упутствима судије друге стручне  послове, као и друге 
послове по налогу председника суда.

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

2. Радно место судијски помоћник - 
судијски сарадник звање саветник

Опис послова: помаже судији у раду, проучава прав-
на питања у вези са радом судија у појединим предмети-
ма, под надзором судије израђује нацрте судских одлука, 
обавља под надзором и упутствима судије друге стручне 
послове, као и друге послове по налогу председника суда. 

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен правосудни испит и 
потребне компетенције за рад на овом радном месту.

3. Радно место систем администратор 
звање самостални саветник

Опис послова: ради информатичку припрему за аналити-
ку рада суда, за израду статистичких извештаја у електрон-
ском и штампаном облику и активно учествује у креирању 
аналитичких планова у суду, прати спровођење аналитич-
ко-статистичких послова, врши имплементацију пословног, 
апликативног софтвера у оквиру правосудног информа-
ционог система Србије, укључујући базе података, њихо-
ву структуру и начине заштите, конфигурацију сервера, 
израђује једноставније пословне апликације за аутомати-
зацију послова аналитике и статистике рада суда, изводи 
обуку корисника за рад на овим пословним апликацијама, 
израђује веб презентацију и дизајн пословног материјала 
суда, прати анти-вирусне програме и примењује анти-ви-
русну заштиту, води евиденцију информатичког ресур-
са у оквиру правосудног информационог система Србије, 
обавља и друге послове по налогу председника суда. 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља при-
родно-математичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; најмање пет година радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит и потребне компетенције 
за рад на овом радном месту

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у 
којима се проверавају опште функционалне компетенције, 
посебне функционалне компетенције, понашајне компе-
тенције и фазе у којој се спроводи интервју са Комисијом.

 Администрација и управа

Национална служба
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1. Провера општих функционалних компетенција:
- из области знања организација и рад државних органа 
Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем – 
тест);
- из области знања и вештина дигитална писменост (про-
вера ће се вршити решавањем задатака практичним радом 
на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачу-
нару);
- из области знања и вештина пословна комуникација (про-
вера ће се вршити решавањем теста који ће се радити у 
папирној форми, заокруживањем једног од више понуђе-
них одговора из постављених задатака на интернет презен-
тацији Привредног суда у Ваљеву).

Напомена: у погледу провере опште функционалне 
компетенције “дигитална писменост” (поседовање знања 
и вештина у основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако кандидат 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 компе-
тенције “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.

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.

Информације о материјалу за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција могу се наћи на 
интернет презентацији Привредног суда у Ваљеву www.
va.pr.sud.rs

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција:

За радно место судијски помоћник-виши судијски 
сарадник:
1. Посебна функционална компетенција у области рада 
судска управа за радно место судијски помоћник – виши 
судијски сарадник: провераваће се познавање материјал-
них и процесних прописа релевантних за надлежност суда 
– провера ће се вршити писаним путем – тест.
2. Посебна функционална компетенција за радно место 
судијски помоћник –виши судијски сарадник: поседовање 
знања и вештина за самосталну израду нацрта судских 
одлука и других аката – провера ће се вршити усменим 
путем – разговор са кандидатом.
3. Посебна функционална компетенција за радно место 
судијски помоћник – виши судијски сарадник: вештине 
презентације, вештине самосталног управљања поступ-
ком и вештине извештавања у предметима – провера ће се 
вршити усменим путем – разговор са кандидатом. 
Свим кандидатима ће се поставити исти задатак а време за 
припрему кандидата је 15 минута.

За радно место судијски помоћник - судијски сарад-
ник:
1. Посебна функционална компетенција у области рада 
судска управа за радно место судијски помоћник – судијски 
сарадник: провераваће се познавање материјалних и про-
цесних прописа релевантних за надлежност суда – провера 
ће се вршити писаним путем – тест.
2. Посебна функционална компетенција за радно место 
судијски помоћник –судијски сарадник: поседовање знања 
и вештина за израду нацрта судских одлука и других ака-
та – провера ће се вршити усменим путем – разговор са 
кандидатом.
3. Посебна функционална компетенција за радно место 
судијски помоћник - судијски сарадник: вештине презента-
ције, вештине управљања поступком и вештине извешта-
вања у предметима – провера ће се вршити усменим путем 
– разговор са кандидатом. 
Свим кандидатима ће се поставити исти задатак а време за 
припрему кандидата је 15 минута.

За радно место систем администратор:
1. Посебна функционална компетенција - познавање про-
писа: Закон о државним службеницима и Судски пословник 
- провера ће се вршити писаним путем – тест.
2.Посебна функционална компетенција у области рада 
информатички послови: TCP/IP и DNS и серверски опера-
тивни систем (MS Windows, Linux), базе података, програм-
ски језик, системи дељења ресурса-провера ће се вршити 
усменим путем – разговор са кандидатом.
3. Посебна функционална компетенција у области рада 
информатички послови: Office пакети и интернет техно-
логије, Hardver, Информационе безбедности, познавање 
рада у софтверу за управљање предметима-провера ће се 
вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

3. Провера понашајних компетенција: Провера пона-
шајних компетенција и то: управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, оријента-
ција ка учењу и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет, 
вршиће се од стране дипломираног психолога.

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

IV Врста радног односа и место рада за сва рад-
на места: За сва радна места радни однос се засни-
ва на неодређено време у Привредном суду у Ваљеву, 
Карађорђева број 48-а, уз обавезан пробни рад за оне 
који први пут заснивају радни однос у државним органима. 
Пробни рад траје 6 месеци.

V Општи услови за рад на свим радним местима: 
да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике 
Србије; да учеснику конкурса раније није престао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора од најмање 6 месеци

VI Датум оглашавања и рок за подношење пријава 
на конкурс: Датум оглашавања: конкурс ће бити оглашен 
у публикацији “Послови” дана 25.01.2023. године.

Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Привредног 
суда у Ваљеву, на интернет презентацији Привредног суда 
у Ваљеву, на порталу е-управе, на интернет презентацији 
Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријаве за конкурс је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање – публикација “Послови”.

Последњи дан рока за подношење пријава је 02.02.2023. 
године.

VII Пријава на конкурс врши се на обрасцу пријаве који 
је доступан на интернет презентацији Привредног суда у 
Ваљеву (www.va.pr.sud.rs)

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место на које конку-
ришу.

Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац прија-
ве подноси се на шалтеру у писарници Привредног суда 
у Ваљево, Карађорђева 48-а, Ваљево, или путем поште 
на исту адресу са назнаком “Пријава на јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места – назив радног 
места”.

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

VIII Докази које прилажу уз пријаву:
– биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
– уверење о држављанству Републике Србије;
– извод из матичне књиге рођених;
– диплома којом се потврђује стручна спрема;
– за радно место судијски помоћник - уверење о положе-
ном правосудном испиту;
– исправе којима се доказује радно искуство у струци (потвр-
де, решења, уговори и други акти из којих се може утврди-
ти на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство);
– потврда да учеснику конкурса раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа издате од стране државног органа у 
коме је учесник конкурса био у радном односу;
– уверење да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора од најмање 6 месеци издате од стране Министар-
ства унутрашњих послова Републике Србије, не старије од 
6 месеци.

Други докази о стеченим знањима и вештинама
Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рође-
них, подноси решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је 
оверена код јавног бележника (или у основним судовима).

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

IX Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкур-
су, на основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести у просторија-
ма Привредног суда у Ваљеву, у улици Карађорђевој број 
48-а. Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на 
контакте (бројеве телефона или e-mail адресе) која наведу 
у својим обрасцима пријаве. Изборни поступак ће започети 
по истеку рока за подношење пријава.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу избор-
ног 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. 

X Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Мирјана Станић, судијски помоћник у Привредном суду у 
Ваљеву, контакт телефон 014/294-204.

Напомене: Документа о чињеницама у 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, уверење 
о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат 
није осуђиван. Законом о општем управном поступку („Сл. 
гл. 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 неопходним за одлучивање 
у којима се води службена евиденција, да их прибавља и 
обрађује (члан 9 став 3.), да у поступку који се покреће 
по захтеву 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 приба-
вити сама (члан 103 став 3).

Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, 
заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази биће одбачене. 

Положен државни стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа.

Кандидати без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит положе у року од 6 
месеци од дана заснивања радног односа. 
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, про-
писано је да су кандидатим при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу провера компетенција. 

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија именована 
Одлуком председника Привредног суда у Ваљеву. 

Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација 
враћати искључиво на писани захтев учесника. 

Привредни суд у Ваљеву не врши дискриминацију на осно-
ву расе, боје коже, вере, пола, националности и етничког 
порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане 
услове. Сви изрази и појмови који су у овом огласу израже-
ни у граматичком мушком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и оглас-
ној табли Привредног суда у Ваљеву, на порталу е-управе, 
на интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се 
преузети на званичној интернет презентацији Привредног 
суда у Ваљеву (www.va.pr.sud.rs).

 Администрација и управа

www.nsz.gov.rs
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                        Трговина и услуге

“PD GOODHOUSE” DOO
11070 Нови Београд

Милутина Миланковића 132
тел. 011/6130-030

Хигијеничарка
на привременим и повременим пословима

5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Пријаве слати у року од 
15 дана од дана објављивања огласа.

“МОДЕРНА ПЛУС”
18000 Ниш, Шабачка 4

тел. 018/306-301
e-mail: office@moderna.rs

Помоћни радник
за рад у производњи намештаја

2 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком зани-
мању; радно искуство на сличним пословима је предност; 
спретност и брзина у руковању ручним алатима. Заинте-
ресовани кандидати се могу јавити на горенаведени број 
телефона или могу своју биографију да доставе лично на 
адресу салона: Драгише Цветковића 3 у Нишу, радним 
данима од 13-17 часова или могу да је пошаљу мејлом. Рок 
за пријаву: 12.02.2023. године.

ДАНКА ТАТАРИН ПР
ПОСТАВЉАЊЕ ПОДНИХ И ЗИДНИХ 
ОБЛОГА КЉУЧНИ КАМЕН АРИЉЕ

Ариље, Драгојевац бб.
тел. 063/243-535

Керамичар
за рад у Београду

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, у наведеном 
занимању. Теренски рад, рад ван просторија послодав-
ца (општина Раковица). Јављање кандидата на број тел. 
063/243-535.

ТР “ВОДОГРАДЊА”
18000 Ниш, Булевар Немањића 88, лок. 2 и 3

e-mail: vodogradnjanis@gmail.com

Водоинсталатер

УСЛОВИ: средње образовање; радно искуство 12 месеци 
на пословима водоинсталатера; возачка дозвола Б катего-
рије.

Помоћник водоинсталатера

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације; радно иску-
ство 12 месеци на пословима помоћника водоинсталатера; 
возачка дозвола Б категорије. 

ОСТАЛО: контакт телефони: 018/239-799 и 063/1542-658. 
Рок за пријаву: 11.02.2023. године.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ТАТЈАНА 
ДАВИНИЋ

26220 Ковин, Светозара Марковића 3
тел. 013/741-773

e-mail: beleznik.davinic@gmail.com

Дипломирани правник - 
јавнобележнички приправник

на одређено време 36 месеци

УСЛОВИ: Завршен правни факултет, занимање дипломи-
рани правник; добро познавање рада на рачунару; кому-
никативност, сналажљивост на послу; радно искуство није 
битно. Кандидати треба да пошаљу ЦВ и скенирану диплому 
на имејл beleznik.davinic@gmail.com или да пријаву доставе 
лично на горе наведену адресу, сваког радног дана од 14 
до 15 часова.

G4S SECURE SOLUTIONS DOO
11000 Београд, Пека Дапчевића 32а

Службеник обезбеђења
особа са инвалидитетом, на одређено време, 

за рад у Нишу
2 извршиоца

Службеник обезбеђења
на одређено време, за рад у Нишу

10 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња школа, без обзира на зани-
мање; обавезно поседовање лиценце за радника обез-
беђења. Рад у сменама, обезбеђен превоз. Заинтересовани 
кандидати јављају се на контакт телефон: 062/761-817

“SORELLA”
КЊИГОВОДСТВЕНИ БИРО
24000 Суботица, Трг слободе 2/10

тел. 065/8553-550
e-mail: ka2subotica@yahoo.com

Књиговођа

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме, без обзира на радно 
искуство, поседовање лиценце за овлашћеног рачуновођу. 
Слање биографија на имејл, ближе информације на кон-
такт телефон. Оглас остаје отворен до 16.02.2023. године.

ПИНГВИН СТУДИО ДОО
26300 Вршац, Дворска 24

Продавац
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III ниво квалификације, без обзира на 
врсту квалификације; радно време 6 сати; возачка доз-
вола Б категорије; рад у сменама; радно искуство: небит-
но. Заинтересовани кандидати се могу јавити на телефон 
061/3001-666.

ELITE HOME STAR
11280 Прогар, Владе Обрадовића Каменог 145

тел. 064/8352-951
e-mail: elitehomestar@gmail.com

Спремачица
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме било ког занимања. Рок 
за пријављивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

КЊИЖАРА ГРАФИКА ПАЛАНЗА
17500 Врање, Краља Стефана Првовенчаног 

Бид зона лок. 1
тел. 069/3766-909

e-mail grafikapalanza@gmail.com

Продавац у књижари

УСЛОВИ: ССС, основно знање рада на рачунару - Word, 
Eksel, имејл., пожељно искуство рада у књижари. Директ-
но упућивање кандидата према договореним терминима 
за разговор место и време: Врање, Краља Стефана Прво-
венчаног бид зона лок. 1, слање пријаве имејлом, дос-
тављање радних биографија на увид. Рад у сменама. Рок за 
пријављивање на оглас 3 месеца. 

GLOBAL PROTECT SERVICE ДОО
11000 Београд, Беранска 2в

Радник обезбеђења
на одређено време до 24 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању; радно искуство минимум 3 месеца; поседовање 
лиценце за вршење основних послова службеника обез-
беђења са или без оружја. Заинтересовани кандидати 
пријаве могу послати на e-mail: office@globalprotect.rs; кон-
такт телефон 065/3322-279. Рок за пријаву на конкурс је 
30.01.2023. године

WINER STADTISCHE 
OSIGURANJE AD

Нови Београд, Трешњиног цвета
тел. 062/1553-347

Заступник за продају животног 
осигурања

10 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV, V, VI, VII степен стручне спреме; основ-
на информатичка обука; небитно радно искуство. Рок за 
пријаву 20.02.2023. Јављање на горе наведени телефон.

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР
21000 Нови Сад, Др Симе Милошевића 4

тел. 021/2102-405

Сервир - судопер
10 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; без обзира 
на искуство; рад у сменама. Рок за пријаву 20.02.2023. 
Јављање на горе наведени телефон. 

SOLAR ENERGY DOO
21000 Нови Сад, Темеринска 37

тел. 062/8002-255

Комерцијалиста
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII, VI, V, IV степен стручне спреме; са радним 
искуством; возачка дозвола Б категорије; рад ван просто-
рија послодавца. 

Електроинжењер пројектовања 
соларних система

5 извршилаца

УСЛОВИ: VII, VI, V, IV степен стручне спреме; без обзира 
на искуство. 

Монтер соларних панела
20 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме; без обзира на иску-
ство; возачка дозвола Б категорије. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву 01.03.2023. Јављање на горе наве-
дени телефон.

            Медицина

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗВЕЗДАРА

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161

Доктор медицине
у клиничком Одељењу за хематологију и 
онкологију, Клиника за интерне болести

УСЛОВИ: 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 уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; про-
сечна оцена током студирања 8. Додатна знања / испити: 
уписана специјализација из интерне медицине. Као доказ 
о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву 
доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом и наве-
деном адресом и контакт телефоном (по могућству и елек-
тронска адреса), оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад – 
лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења 
надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце), 
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде о раду или други акти којима се доказује 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком вре-
менском периоду је стечено радно искуство); уписана спе-
цијализација из интерне медицине. Пријаве слати у року од 8 
дана од дана објављивања огласа у огласним новинама НСЗ 
„Послови”, на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс 
ради пријема у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве на оглас неће бити узете у разматрање. Учесници у 
огласу писмено ће бити обавештени.

Трговина и услуге / Медицина
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР НЕГОТИН
19300 Неготин, Бадњевска 4

тел. 019/544-196

Доктор медицине
на одређено време, ради замене привремено 
одсутног запосленог, у Служби здравствене 

заштите одраслог становништва са 
медицином рада и Служби хитне медицинске 

помоћи
2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа 
утврђени су Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), као и посеб-
ни услови утврђени Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Здравственом центру Неготин и то: 
високо образовање стечено на интегрисаним академским 
студијама медицине, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; основним 
студијама медицине у трајању од најмање пет година, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; радно или волонтерско искуство у 
здравственој установи. Као доказ о испуњености услова, уз 
пријаву приложити: кратку биографију са адресом, контакт 
телефоном и e-mail адресом; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за док-
тора медицине; оверену фотокопију лиценце за рад изда-
ту од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) 
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу); фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована); извод из матичне књи-
ге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); уверење о држављанству РС; 
кандидати доказују радно искуство (укључујући стручно 
оспособљавање и усавршавање односно волонтирање) 
потврдом о радном стажу издатом од стране Републич-
ког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), 
односно потврдом о волонтерском стажу у струци издатом 
од стране надлежне службе. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Служба за правне, кадровске и опште посло-
ве Здравственог центра Неготин. У случају већег броја 
пријављених кандидата, може бити обављен разговор 
са кандидатима из ужег избора, ради добијања додатних 
информација које могу бити битне за доношење одлуке 
о избору. Коначни резултати конкурса биће објављени 
на сајту Здравственог центра Неготин на адреси: www.
zcnegotin.rs. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведене документе у 
захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријаве са доказима доставити у затвореној коверти лично 
у Управи ЗЦ Неготин или поштом на горе наведнеу адресу, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос - 
доктор медицине”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. По завршеном конкурсу кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације.За ближе информације можете се обратити на 
телефон: 019/544-196.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине
на одређено време ради замене привремено 

одсутне запослене до њеног повратка на рад, 
у Служби опште медицине

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове: завр-
шен медицински факултет, VII/1степен стручне спреме; 
положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или 
решења о упису у комору. 

2. Доктор медицине
на одређено време од 6 месеци, због 

повећаног обима посла, у Служби хитне 
медицинске помоћи и санитетског превоза

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове: завр-
шен медицински факултет, VII/1степен стручне спреме; 
положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или 
решења о упису у комору.

3. Медицинска сестра – техничар
на одређено време ради замене привремено 

одсутне запослене до њеног повратка на рад, 
у амбуланти, Служба опште медицине

2 извршиоца 

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове: завр-
шена средња медицинска школа општег смера, IV степен 
стручне спреме; положен стручни испит и поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у комору. 

ОСТАЛО: кандидати који се пријављују на оглас дос-
тављају: пријаву на оглас у којој се наводи за које радно 
место се пријављују; кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или 
решења о упису у Комору; фотокопију личне карте; фото-
копију извода из матичне књиге рођених. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. О потреби спровођења 
даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, а 
ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном избо-
ру кандидата одлучује директор. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат 
не достави наведени документ у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документа-
цијом доставити на горе наведену адресу. Опис послова: у 
складу са Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Дипломирани правник
за рад у Одељењу за правне и економско 

финансијске послове, на одређено време због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о раду; посеб-
ни услови: високо образовање правне струке: на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним студијама, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање 
рада на рачунару. Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању правне струке; биографију 
са адресом и контакт телефоном; очитану личну карту. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Прија-
ве на оглас доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком „Пријава на оглас број 1/2023”. Прија-
ве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене 
пријаве, неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Портир / чувар
на одређено време због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће посебне услове: средње образовање; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: 
предвиђен систематизацијом послова установе, за послове 
са завршеном средњом школом.

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

у Кабинету за пријем стационарних 
болесника, на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће посебне услове: средње образовање; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: предвиђен систематизацијом 
послова установе, за послове са завршеном средњом меди-
цинском школом.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену 
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са про-
сечном оценом током школовања, оверену фотокопију 
радне књижице уколико кандидат има радни стаж или 
потврду послодавца (други доказ о радном искуству), ори-
гинал или оверену копију извода из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге 
венчаних уколико је кандидат променио презиме, ориги-
нал или оверену копију уверења о држављанству, копију 
/ очитану личну карту. Напомена: лекарско уверење којим 
се доказује здравствена способност без ограничења за 
рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да 
достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни 
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене 
и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради при-
бављања додатних релевантних података за доношење 
одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне послове ОБ 
Петровац на Млави. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у службеном гласилу Националне службе 
за запошљавање „Послови“. Пријаве слати у затвореним 
ковертама на горе наведену адресу или доставити лично 
у Правну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене 
пријаве и непотпуна документација неће бити узета у раз-
матрање при избору кандидата.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
17500 Врање, Јована Јанковића Лунге 1

тел. 017/421-310, факс: 017/400-271
e-mail: info@zjzvranje.org.rs

Виши санитарно-еколошки техничар / 
санитарно-еколошки инжењер

УСЛОВИ: 1. завршена виша медицинска школа / висока 
здравствена школа струковних студија одсек санитарни 
техничар / струковни санитарно - еколошки инжењер, 2. 
положен стручни испит, 3. поседовање лиценце за рад, 
4. најмање шест месеци радног искуства у звању вишег 
санитарног техничара, односно санитарно-еколошког 
инжењера. Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Врање. Заинтере-
совани кандидати су дужни да поред пријаве на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и контакт адре-
сом доставе и: очитане податке са личне карте; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них за кандидате који су променили презиме; уверење 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); уверење 
надлежног основног и вишег суда да се против кандидата 
не води кривични поступак (не старије од 6 месеци); уве-
рење Министарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван (не старије од 6 месеци); диплому о завршеној 
вишој медицинској школи / високој здравственој школи 
струковних студија, одсек санитарни техничар / струков-
ни санитарно-еколошки инжењер; уверење о положеном 
стручном испиту; лиценцу надлежне коморе или решење 
о продужењу лиценце; доказ о радном искуству. Наведе-
ни докази могу се доставити у оригиналу или као оверене 
фотокопије. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови” НСЗ. Оглас 
ће бити објављен и на огласној табли и интернет страници 
Завода за јавно здравље Врање, као и на интернет стра-
ници Министарства здравља. Пријаве на оглас доставити у 
затвореној коверти Служби за правне и економско-финан-
сијске послове Завода за јавно здравље Врање, или поштом 
на адресу: Јована Јанковића Лунге бр. 1, 17500 Врање, са 
назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Кан-
дидати који не буду изабрани биће обавештени у складу са 
Законом. Приложена документација кандидатима који нису 
изабрани биће враћена заједно са обавештењем о избору 
кандидата. Кандидат који буде изабран за пријем у радни 
однос на неодређено време пре закључења уговора о раду 
биће дужан да достави лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности. Неблаговремене и непотуне пријаве 
неће бити разматране.

Медицина

www.nsz.gov.rs



Бесплатна публикација о запошљавању 1525.01.2023. |  Број 1024 |   

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Доктор медицине
на одређено време, ради замене запослене 
која је на породиљском одсуству и одсуству 

ради неге детета

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII ВСС, поло-
жен стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту за доктора медицине; лиценцу, извод из матичне 
књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних за 
особе које су мењале презиме; лекарско уверење. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у сред-
ствима јавног информисања. Избор између кандидата који 
испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9 
тачка 3 и 4 Посебног колективног уговора за здравствене 
установе чији је оснивач РС. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/851-315

Доктор медицине
УСЛОВИ: стручна спрема, образовање: високо образо-
вање на интегрисаним академским студијама по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. год.; на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до септембра 2005. год. Додатна знања, испити: 
стручни испит и лиценца. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву на оглас подносе следећа документа: молба за 
пријем са кратком биографијом, адресом и контакт теле-
фоном; диплома о завршеној школи - факултету (оверена 
фотокопија); решење (нострификација) о признатој дипло-
ми која је стечена у иностранству; уверење о положеном 
стручном испиту (оверена фотокопија); решење о упису у 
комору или лиценца о раду (оверене фотокопије); извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге венчаних (због промене презимена); 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (овере-
на фотокопија); уверење општинског суда да се не води 
кривични поступак, не старије од 6 месеци; лекарско уве-
рење, не старије од 6 месеци. У захтеву (молби) кандидат 
треба навести документацију коју је доставио поводом 
огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лично од 7.00 
до 14.00 часова у затвореној коверти или послати пре-
поручено поштом на горе наведену адресу, са назнаком” 
За оглас - доктор медицине”. Оглас аје отворен 8 дана од 
дана објављивања у листу ”Послови” НСЗ, а након објаве 
треба слати документа у Дому здравља Бујановац. Оглас 
ће бити објављен на огласној табли и интернет презента-
цији Дома здравља, као и код Министарства здравља на 
интерент страници. Документа која пристигну после истека 
рока, неће бити разматрана од стране комисије. Изабрани 
и неизабрани кандидати биће писмено обавештени. Опис 
послова: према Правилнику о организацији и систематиза-
цији послова Дома здравља Бујановац од IV/2020. год.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК
16205 Бојник, Стојана Љубића бб.

Доктор медицине опште струке
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање, седми степен стручне спре-
ме, положен стручни испит, поседовање лиценце, позна-
вање рада на рачунару. Пробни рад није предвиђен.

Медицинска сестра
УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме, положен стручни 
испит, поседовање лиценце, познавање рада на рачунару. 
Пробни рад није предвиђен.

ОСТАЛО: рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана 
објављивања јавног огласа у публикацији „Послови“, на 
огласној табли и интернет страници Дома и на интернет 
страници Министарства здравља. Потребна је следећа 
документација: писана пријава на оглас са кратком биогра-
фијом, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту, оверена фотоко-
пија лиценце. Лекарско уверење доставиће кандидат који 

буде изабран на конкурсу. Пријаве са свом пратећом доку-
ментацијом могу се донети и лично или послати на адресу: 
Дом здравља Бојник, Стојана Љубића бб., 16205 Бојник, за 
Правну службу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави

Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима 

посла

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз 
примену принципа и процедура савремене медицине, о 
чему води прописану медицинску документацију; орга-
низује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља 
појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести, прати здравствено стање 
становништва на свом подручју и осигурава податке за пот-
ребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, 
предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спрово-
ди здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу 
са кључним појединцима и организацијама у заједници; 
ради у превентивним саветовалиштима; организује и спро-
води прописане систематске, циљане и скрининг прегле-
де; организује и спроводи мере на очувању и унапређењу 
здравља појединца и породице, ради на откривању и суз-
бијању фактора ризика за настанак болести, обавља пре-
гледе и дијагностику, одређује начин и врсту лечења, прати 
ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак 
лечења осигураног лица, указује хитну медицинску помоћ, 
упућује осигурано лице на амбулантно- специјалистичке 
прегледе у установи или на секундарни и терцијарни ниво, 
одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово 
спровођење, прописује лекове и медицинска средства, 
као и одређене врсте медицинско-техничких помагала, 
сарађује са Поливалентном патронажном службом, спро-
води здравствену заштиту из области менталног здравља, 
учествује у изради и евалуацији плана рада у својој служ-
би, води прописану медицинску документацију и евиден-
цију, одређује дужину привремене спречености за рад због 
болести или повреде осигураника, шаље на процену здрав-
ственог стању осигураног лица и упућује осигурано лице на 
оцену радне способности, по потреби иде у кућне посете.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. Посебна знања 
и вештине: рад на рачунаруУслови рада предвиђени Зако-
ном о раду РС, Статутом Дома здравља Петровац на Млави 
и осталим општим актима. Уз пријаву поднети краћу био-
графију са адресом и контакт телефоном, оверену копију 
дипломе медицинског факултета или уверења о заврше-
ном медицинском факултету, оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту, оригинал или оверену копију 
лиценце и решење о упису у лекарску комору, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству, ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених. Оригинали или оверене фотокопије уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге рођених не 
смеју бити старији од 6 месеци. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе.

Доктор медицине
на одређено време због замене запосленог 

који је на дужем боловању

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз 
примену принципа и процедура савремене медицине, о 
чему води прописану медицинску документацију; орга-
низује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља 
појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести, прати здравствено стање 
становништва на свом подручју и осигурава податке за пот-
ребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, 
предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спрово-
ди здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу 
са кључним појединцима и организацијама у заједници; 
ради у превентивним саветовалиштима; организује и спро-
води прописане систематске, циљане и скрининг прегле-

де; организује и спроводи мере на очувању и унапређењу 
здравља појединца и породице, ради на откривању и суз-
бијању фактора ризика за настанак болести, обавља пре-
гледе и дијагностику, одређује начин и врсту лечења, прати 
ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак 
лечења осигураног лица, указује хитну медицинску помоћ, 
упућује осигурано лице на амбулантно- специјалистичке 
прегледе у установи или на секундарни и терцијарни ниво, 
одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово 
спровођење, прописује лекове и медицинска средства, 
као и одређене врсте медицинско-техничких помагала, 
сарађује са Поливалентном патронажном службом, спро-
води здравствену заштиту из области менталног здравља, 
учествује у изради и евалуацији плана рада у својој служ-
би, води прописану медицинску документацију и евиден-
цију, одређује дужину привремене спречености за рад због 
болести или повреде осигураника, шаље на процену здрав-
ственог стању осигураног лица и упућује осигурано лице на 
оцену радне способности, по потреби иде у кућне посете.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
Посебна знања и вештине: рад на рачунару. Услови рада 
предвиђени Законом о раду РС, Статутом Дома здравља 
Петровац на Млави и осталим општим актима. Уз пријаву 
поднети краћу биографију са адресом и контакт телефо-
ном, оверену копију дипломе медицинског факултета или 
уверења о завршеном медицинском факултету, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, оригинал 
или оверену копију лиценце и решење о упису у лекарс-
ку комору, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених. Оригинали или оверене фото-
копије уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених не смеју бити старији од 6 месеци. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. 

ОСТАЛО: пријаве слати у затвореним ковертама на адресу 
Дом здравља Петровац на Млави, 12300 Петровац на Мла-
ви, Моравска 2 или доставити лично у Правну службу, са 
назнаком за „Оглас – за пријем у радни однос под редним 
бројем 1 или 2“. Непотпуне, неблаговремене и преурањене 
пријаве неће се узети у разматрање. Трајање конкурса 8 
дана од дана објављивања у листу „Послови“ Националне 
службе за запошљавање.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Радник обезбеђења без оружја
за потребе Одсека за ППЗ (противпожарну 

заштиту), ФТО (физичко-техничко 
обезбеђење) и телефонску комуникацију, 
Служба за техничке и помоћне послове, на 

одређено време до шест месеци

УСЛОВИ: средње образовање; положен стручни испит из 
области ППЗ; лиценца за вршење основних послова служ-
беника обезбеђења - без оружја. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт пода-
цима; фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту из 
области ППЗ; фотокопију лиценце за вршење основних 
послова службеника обезбеђења - без оружја, издате од 
надлежног органа; уверење да кандидат није осуђиван 
(издаје надлежна ПУ МУП-а), не старије од шест месеци; 
уверење да се против кандидата не води истрага и кри-
вични поступак (издаје надлежни суд), на старије од шест 
месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 
14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове ____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)“.

Радник обезбеђења без оружја
за потребе Одсека за ППЗ (противпожарну 

заштиту), ФТО (физичко-техничко 
обезбеђење) и телефонску комуникацију, 
Служба за техничке и помоћне послове, на 

одређено време до дванаест месеци
2 извршиоца

Медицина
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УСЛОВИ: средње образовање, положен стручни испит из 
области ППЗ; лиценца за вршење основних послова служ-
беника обезбеђења - без оружја. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт пода-
цима; фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту из 
области ППЗ; фотокопију лиценце за вршење основних 
послова службеника обезбеђења - без оружја, издате од 
надлежног органа; уверење да кандидат није осуђиван 
(издаје надлежна ПУ МУП-а), не старије од шест месеци; 
уверење да се против кандидата не води истрага и кри-
вични поступак (издаје надлежни суд), на старије од шест 
месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 
14000 Ваљево, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове ___ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву).

Портир – чувар
за потребе Одсека за ППЗ (противпожарну 

заштиту), ФТО (физичко-техничко 
обезбеђење) и телефонску комуникацију, 
Служба за техничке и помоћне послове, на 

одређено време до шест месеци

УСЛОВИ: средње или основно образовање, положен струч-
ни испит из области ППЗ. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и контакт подацима; фото-
копију дипломе о завршеној средњој школи или основној 
школи; фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту из области ППЗ; уверење да кандидат није осуђиван 
(издаје надлежна ПУ МУП-а), не старије од шест месеци; 
уверење да се против кандидата не води истрага и кри-
вични поступак (издаје надлежни суд), на старије од шест 
месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 
14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове ___ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву).

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17

Виши физиотерапеут
3 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа – струковни терапеут 
(VI степен стручне спреме); обављен приправнички стаж и 
положен стручни испит; минимум 1 година радног искуства 
са полупокретним и непокретним пацијентима; лиценца. 
Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном и мејл адресом; доказ о рад-
ном искуству: неоверене копије дипломе, уверења о поло-
женом стручном испиту, лиценце.

Виши радни терапеут
УСЛОВИ: виша медицинска школа – струковни радни тера-
пеут (VI степен стручне спреме); обављен приправнички 
стаж и положен стручни испит; минимум 1 година радног 
искуства са полупокретним и непокретним пацијентима; 
лиценца. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биогра-
фију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом; доказ 
о радном искуству; неоверене копије дипломе, уверења о 
положеном стручном испиту, лиценце.

Физиотерапеутски техничар
УСЛОВИ: медицинска школа – смер физиотерапеутски тех-
ничар (IV степен стручне спреме); обављен приправнички 
стаж и положен стручни испит; лиценца; минимум 1 година 
радног искуства са полупокретним и непокретним пацијен-
тима. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биогра-
фију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом; доказ 
о радном искуству; неоверене копије дипломе, уверења о 
положеном стручном испиту, лиценце.

Помоћни кувар

Конобар
УСЛОВИ: средња школа (III степен стручне спреме); мини-
мум 1 година радног искуства на истим пословима. Канди-
дати су обавезни да доставе: кратку биографију са адре-
сом, контакт телефоном и мејл адресом; доказ о радном 
искуству; неоверене копије дипломе.

Спремач / спремачица просторија у 
којима се пружају здравствене услуге

са местом рада у организационом делу 
“Селтерс” у Младеновцу

4 извршиоца

Спремач / спремачица просторија у 
којима се пружају здравствене услуге

са местом рада у организационом делу 
“Сокобањска” Београд

Помоћни радник на одржавању парка
УСЛОВИ: основна школа; минимум 1 година радног иску-
ства на истим пословима. Кандидати су обавезни да доста-
ве: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и 
мејл адресом; доказ о радном искуству; неоверене копије 
дипломе.

ОСТАЛО: пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се у затвореним ковертама на наведену адресу 
Института, правна служба, са назнаком “Пријава за кон-
курс”, са навођењем радног места за које се конкурише. 
Пријаве морају да буду примљене у Институту за рехабили-
тацију најкасније осмог дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за запошљавање, 
и то најкасније до 02.02.2023. године као последњег дана 
рока за подношење пријава до 15 часова, без обзира на 
начин доставе. Пријаве које буду примљене у Институту 
за рехабилитацију после истека дана и сата наведеног у 
овом огласу одбациће се као неблаговремене и неотворе-
не ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата 
када су примљене у Институту за рехабилитацију. Пријаве 
са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће 
бити одбијене као непотпуне.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге, у Одсеку за одржавање хигијене, 
Служба за техничке и помоћне послове, на 
одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене, до њеног повратка са 

боловања

УСЛОВИ: завршена основна школа. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и контакт подацима; фотоко-
пију дипломе / сведочанства о завршеној основној школи; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне послове, Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ___ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

11420 Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4
тел. 026/310-864

e-mail: findomzdra@verat.net

Доктор медицине изабрани лекар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслог становништва
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова, посебни услови за засни-
вање радног односа су: високо образовање: на интегриса-
ним 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 високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; стручни испит, лиценца, најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора медицине. Заинте-
ресовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплому о завршеном факултету, уверење 
о положеном стручном испиту, лиценцу, уверења и потврде 
о радном искуству, предност ће имати кандидати са радним 
искуством на истим пословима у здравственим установама. 
Лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на 
конкурсу). Докази о испуњености услова за заснивање рад-
ног односа на напред наведено радно место подносе се у 
оригиналу или овереним копијама не старијим од 6 месеци. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт теле-

фоном, као и документа којима се доказује испуњеност 
услова конкурса, донети лично у Одсек за правне и опште 
послове Дома здравља Смедеревска Паланка или послати 
на горе наведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Кандидати могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних подата-
ка, који могу бити важни за одлуку о избору. Неблаговреме-
не пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. По завршетку кон-
курса предата документа се неће враћати кандидатима. За 
све информације можете се обратити на телефон 026/319-
933, в.д. директора Дома здравља Смедеревска Паланка др 
Милан С. Матејић.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
УЖИЦЕ

31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Санитарно-еколошки техничар
у Центру за контролу и превенцију болести, 

Одељење за здравствени надзор и ДДД 
послове

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати морају испунити следеће посебне услове: 
средње образовање из области медицине, у четворого-
дишњем трајању, за санитарног / санитарно - еколошког 
техничара, положен стручни испит за санитарног / сани-
тарно еколошког техничара, лиценца за санитарног / сани-
тарно еколошког техничара, шест месеци радног искуства 
у звању санитарног / санитарно-еколошког техничара, 
положен возачки испит Б категорије. Уз пријаву на оглас 
кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености 
услова огласа: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, сведочанство о завршеном четвртом раз-
реду средње медицинске школе за санитарног / санитар-
но-еколошког техничара, диплому о завршеној средњој 
медицинској школи за санитарног / санитарно-еколошког 
техничара, уверење о положеном стручном испиту за сани-
тарног / санитарно еколошког техничара, лиценцу за сани-
тарног / санитарно - еколошког техничара; возачку дозволу 
за управљање возилом Б категорије. доказ о промени пре-
зимена, уколико је кандидат променио презиме. Пријаве са 
доказима о испуњености услова, достављају се непосред-
ном предајом или путем поште, на горе наведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Изабрани 
кандидат је дужан да, пре закључивања уговора о раду, 
достави тражене доказе о испуњености услова огласа у 
оригиналу или овереној копији, као и доказ о здравственој 
способности за рад на наведеним пословима.

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
11000 Београд, Олге Јовановић 11

Доктор стоматологије
2 извршиоца

Опис посла: Дијагностикује и лечи болести зуба, приме-
ном принципа и процедура савремене стоматологије о 
чему води прописану медицинску документацију; упознаје 
пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља 
дијагнозу, лечи каријес зуба и његове компликације, врши 
екстракције зуба, када је то неопходно; упућује пацијенте 
на специјалистичко-консултативне прегледе у установи 
или на више нивое здравствене заштите; контролише рад 
зубног асистента; збрињава хитна стања у области сто-
матологије; обавља послове поливалентне стоматологије 
за све категорије становништва; учествује у унапређењу 
квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља 
консултације са другим здравственим радницима и здрав-
ственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спро-
вођење стоматолошке здравствене заштите.

УСЛОВИ: Стоматолошки факултет, VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит, основно познавање рада 
на рачунару. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа, на сајту НСЗ и у публикацији “Посло-
ви” НСЗ, поштом или личном доставом у архиву Дома 
здравља Звездара, Олге Јовановић 11, II спрат, соба 208. 
Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова.
Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и 
не враћају се кандидатима. ДЗ Звездара задржава право 
да поништи оглас уколико сматра да ниједан од пријавље-
них кандидата не испуњава услове за рад за тражено радно 
место. Резултати огласа биће објављени на интернет стра-
ници Дома здравља Звездара.

Медицина
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Струковни 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 („Сл. гласник РС” број 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 систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила 
(VI степен); Уверење о положеном стручном испиту; Уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; 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 надлеж-
не коморе. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); Уве-
рење о радном стажу издатог од стране Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО).Уколико иза-
брани 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 сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 034 50 52 
73.Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко 
писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Универзитетски клинички цен-
тар Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац, Оба-
везно назначити за које се радно место конкурише: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за радно место ____ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Медицинска сестра - техничар 
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење 
и здравствену негу и хигијенско 

епидемиолошку заштиту, на одређено време 
због замене одсутног радника

3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. Посеб-
ни услови: стручна спрема / образовање: средње образо-
вање из области медицине. Додатна знања / испити / радно 
искуство: IV степен стручне спреме, медицинска сестра – 
техничар општег смера, положен стручни испит; лиценца; 
возачка дозвола Б категорије. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи; оверен препис или 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; ове-
рен препис или фотокопију лиценце или решења о упису 
у комору; оверену фотокопију возачке дозволе Б 1 катего-
рије и писану изјаву да је кандидат активни возач; биогра-
фију са адресом и контакт телефон. Изабрани кандидат је 
обавезан да приликом заснивања радног односа достави 
уверење о здравственој способности. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доста-
вити лично или поштом на адресу: Дом здравља Алекси-
нац, 18220 Алексинац, Момчила Поповића 144, са назна-
ком „Пријава на оглас број 2/2023”. Пријаве са непотпуном 
документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране.

Возач санитета
за рад у Служби хитне медицинске помоћи, 

на одређено време због замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. Посеб-
ни услови: III или IV степен стручне спреме, возач Б катего-
рије. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверен 
препис или фотокопију дипломе о стручној спреми; ове-
рену фотокопију возачке дозволе; доказ да није покренут 
кривични поступак, издат од стране надлежног органа, не 
старији од 6 месеци; доказ о радном искуству на послови-
ма возача; изјаву да су здравствено способни за тражене 
послове; биографију са адресом и контакт телефон. Иза-
брани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног 
односа достави уверење о здравственој способности. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Прија-
ве на оглас доставити лично или поштом на адресу: Дом 
здравља Алексинац, 18220 Алексинац, Момчила Поповића 
144, са назнаком „Пријава на оглас број 3/2023”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаговремене прија-
ве, неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА
”ЈОВАН РИСТИЋ”

18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту одраслих 

становника и запослених са хитном 
медицинском помоћи, кућним лечењем и 

стоматолошком здравственом заштитом на 
одређено време до 31.03.2023.

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: завршен медицински факултет; поло-
жен стручни испит; лиценца или решење о упису у име-
ник Лекарске коморе; 6 месеци рада у звању доктора 
медицине. Уз пријаву на оглас кандидат треба да прило-
жи: кратку биографију; фотокопију или ишчитану био-
метријску личну карту; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); диплому о стеченој 
стручној спреми; уверење о положеном стручном испи-
ту; лиценцу; доказ о радном искуству (фотокопија радне 
књижице, уговора о раду, или потврде о раду или другом 
виду ангажовања 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. Документацију доставити у овереним фото-
копијама. Достављена документација се не враћа. Рок за 
пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања 
у листа” Послови”. Оглас ће бити објављен на огласној 
табли и интернет презентацији послодавца, у листу” 
Послови” који издаје НСЗ и веб сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Пријаве се могу доставити 
лично или слати на горе наведену адресу, са назнаком 
“Пријава на оглас”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине
у Служби ортопедије и трауматологије, 

пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године или 2) на осно-
вим студијама у трајању од најмање пет година, по пропису 
који уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; положен стручни испит; лиценца или решење 
о упису у надлежну комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и контакт подацима; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверену фоткопију важеће лиценце 
за рад или решење о упису у надлежну Комору; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене пре-
зимена). Пријаве са документацијом 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).

Доктор медицине
у Служби за физикалну медицину и 

рехабилитацију, пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године или 2) на осно-
вим студијама у трајању од најмање пет година, по пропису 
који уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; положен стручни испит; лиценца или решење о 
упису у надлежну Комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и контакт подацима; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверену фоткопију важеће лиценце 
за рад или решење о упису у надлежну Комору; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене пре-
зимена). Пријаве са документацијом 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).

Доктор медицине
у Служби урологије, пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године или 2) на осно-
вим студијама у трајању од најмање пет година, по пропису 
који уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; положен стручни испит; лиценца или решење о 
упису у надлежну Комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и контакт подацима; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверену фоткопију важеће лиценце 
за рад или решење о упису у надлежну комору; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене пре-
зимена). Пријаве са документацијом 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).

Доктор медицине специјалиста у 
радиолошкој дијагностици

у Одељењу за радиолошку дијагностику, 
пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана медицине, у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужим специјали-
зацијама здравствених радника и здравствених сарадни-
ка или 2) на основим студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године и завршена специјализација 
из одређених грана медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравстве-
них радника и здравствених сарадника; положен струч-
ни испит; положен специјалистички испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну Комору. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт подаци-
ма; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фотокопију уверења 
о положеном специјалистичком испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису у надлежну 
Комору; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до 
промене презимена). Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове (писарница), Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра - техничар у 
интензивној нези (ниво 3) 

у Одсеку за интензивну негу и лечење, у 
Служби анестезије са реаниматологијом, 

пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа општег смера; положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт подаци-
ма; оверену фотокопију 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; 
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извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове (писарница), Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ___ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

Лабораторијски техничар у дијагностици
у Одељењу за клиничко-биохемијску 

дијагностику, пробни рад од три месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа лабораторијског смера; положен стручни испит; 
лиценца или решење о упису у надлежну комору. Прили-
ком пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и кон-
такт подацима; оверену фотокопију 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 
промене презимена). Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове (писарница), Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком “Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву).

Лабораторијски техничар
у Одељењу за микробиологију и 

паразитологију, пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа лабораторијског смера; положен стручни испит; 
лиценца или решење о упису у надлежну Комору. Прили-
ком пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и кон-
такт подацима; оверену фотокопију 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 
промене презимена). Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове (писарница), Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком “Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву).

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

у Одељењу за радиолошку дијагностику, 
пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: високо образовање на: основним струковним сту-
дијама првог степена (струковне / академске), по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године, струковни медицински радиолог или на 
основним студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, виши радиолошки техничар; положен 
стручни испит за струковног медицинског радиолога/вишег 
радиолошког техничара; лиценца. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт пода-
цима; оверена фотокопију дипломе о завршеној вишој/
високој школи одговарајућег профила; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту за струковног меди-
цинског радиолога/вишег радиолошког техничара; овере-
на фотокопија важеће лиценце за рад издате од надлежне 
коморе; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до 
промене презимена). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне послове, Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком “Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву). 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 017/815-182

Доктор медицине
за рад у здравственој станици Власина 

Округлица, Клисура и здравственој амбуланти 
Божица и Власина Рид, на одређено време 

од годину дана ради замене лекара на 
специјализацији

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII ВСС; поло-
жен стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за док-
тора медицине, лиценцу, извод из матичне књиге рође-
них или извод из матичне књиге венчаних за особе које 
су мењале презиме; лекарско уверење. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
”Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
слати на горе наведену адресу. 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

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

Информатичар за информационо-
комуникативне технологије

на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме – образовање из 
области рачунарства и информатике; интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10.09.2005. године, основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Уз 
пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт теле-
фоном, приложити: оверену фотокопију дипломе, уверење 
да кандидат није кажњаван из СУП-а, уверење да се протв 
кандидата не води кривични поступак из суда, доказ да је 
кандидат држављанин Републике Србије, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење о општој здравственој 
способности. 

Доктор медицине –  специјалиста 
микробиологије са паразитологијом

на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме медицински факул-
тет, интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године, 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године. Положен специјалистички испит из 
микробилогије са паразитологијом. Уз пријаву са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, приложи-
ти: oверену фотокопију дипломе, уверење да кандидат 
није кажњаван из СУП-а, уверење да се протв кандидата 
не води кривични поступак из суда, доказ да је кандидат 
држављанин Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, лекарско уверење о општој здравственој способ-
ности, лиценца за рад, потврда о положеном специјалис-
тичком испиту. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „ Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Пријаве слати на адресу: Спе-
цијална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић” 
Бела Црква, Милетићева 55, са назнаком „Јавни огласи 
____ (навести радно место за које се конкурише)”. Контакт 
особа дипл. правник Гизика Недељковић 013/851-241.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И 
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Доктор медицине специјалиста - 
педијатар

на болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти, пробни рад од 3 месеца

Опис послова: стара се о превентиви и лечењу оболеле 
деце која се налазе на стационарним одељењима у Спе-
цијалној болници; обавља консултативне прегледе деце 
која су на амбулантном третману; обавља педијатријску 
тријажу свих упућених пацијената, обавезну примарну 
изолацију, врши систематске прегледе, даје потребне суге-
стије, упућује на консултативне прегледе; брине се о пра-
вилној употреби лекова; води рачуна о правилној исхрани 
стационарних пацијената; педијатар са завршенпм еду-
кацијом из епилептологије чита ЕЕГ налазе и ординира 
анти-епи терапију; учествује у раду лекарског колегијума и 
другим стручним органима Специјалне болнице; за свој рад 
одговоран је директору Специјалне болнице. Кандидати 
су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом 
биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о 
завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, доказ 

о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.), уверења о положеном стручном 
испиту и лиценце за рад.

УСЛОВИ: потребна стручна спрема и услови за обављање 
послова: високо образовање: на интегрисаним академским 
студијама из области медицине, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и 
завршена специјализација из педијатрије, у складу са Пра-
вилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника; на основ-
ним студијама из области медицине у трајању од најмање 
пет година по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација 
из педијатрије, у складу са Правилником о специјализа-
цијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника; лиценца за рад.

Спремачица просторија
у којим се пружају здравствене услуге, на 

одређено време по основу замене привремено 
одсутног запосленог, пробни рад 3 месеца

Опис посла: одржавање хигијене у просторијама болнице, 
подови. прозори, одржавање хигијене санитарних чворо-
ва, уклања смеће на за то одређено место, чишћење дво-
ришта болнице, ради и друге послове по налогу главне сес-
тре службе, одговорна је главној сестри службе и болнице.

УСЛОВИ: кандидати су обавезни да доставе писану 
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се 
подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уго-
вори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и 
сл.). Напомена: Приликом заснивања радног односа кан-
дидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове на које се прима, 
потврда да се против лица не води судски поступак као 
и потврду о неосуђиваности. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се на адресу: Спе-
цијална болница за церебралну парализу и развојну неу-
рологију, Београд, Сокобањска 17а, Правна служба. Рок 
за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања 
огласа у огласним новинама Националне службе за запо-
шљавање “Послови”.

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
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – педијатријског или 
општег смера; положен стручни испит; најмање 6 (шест) 
месеци радног искуства на пословима медицинске сес-
тре/техничара. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на 
адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, 
Београд, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем меди-
цинске сестре – техничара на одређено време по основу 
замене до повратка радника са боловања – 3 (три) извр-
шиоца”.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – педијатријског или 
општег смера; положен стручни испит; најмање 6 (шест) 
месеци радног искуства на пословима медицинске сес-
тре/техничара. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на 
адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, 
Београд, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем меди-
цинске сестре – техничара на одређено време до 3 (три) 
месеца – 4 (четири) извршиоца”.

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је осам дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Приликом пријаве на конкурс кандидати 
су дужни да доставе следећа документа: кратку биогра-
фију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа о 
радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтер-
ски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно обра-
зовање или способљеност, дужина трајања школовања 

Медицина
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Посао се не чека, 
посао се тражи

и сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати су 
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се прима. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-600

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за потребе Одељења за општу радиологију, на 
одређено време по основу замене до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: високо образовање / виши радиолошки техни-
чар; најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању; 
положен стручни испит; лиценца. Рок за пријаву кандида-
та траје осам дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве 
се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска 
дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком 
„Пријава на конкурс за пријем вишег радиолошког техни-
чара на одређено време по основу замене за потребе одсе-
ка за општу радиологију - 1 (један) извршилац “. Приликом 
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа 
документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; 
фотокопију дипломе о завршеном образовању; фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; фотокопија лицен-
це; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.); фотокопије уговора о раду, тј. 
потврде о волотирању, потврде о обављеном раду од стра-
не начелника служби здравствених установа на меморанду-
му, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата 
– уколико их кандидат поседује. Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање 
или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). 
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се прима. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

у Служби за економско-финансијске, правне, 
техничке и друге сличне послове, Одсек за 

финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
фотокопија дипломе о вишој школи економског смера, 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. 

Виши физиотерапеутски техничар
у Служби за физикалну медицину и 

рехабилитацију

УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
фотокопију дипломе о завршеној школи за вишег / струко-
вног физиотерапеута, фотокопију уверења о положеном-
стручном испиту, фотокопије дозволе за рад - лиценца, 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. 

ОСТАЛО: рок за подношење молби је 8 дана од дана 
објављивања огласа у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информације и провере стручног 
знањакоји су важниза доношење одлуке о пријему. Канди-
дат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан 
је да достави доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објавље-
на на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома 
здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд 
и на сајту Дома здравља. Пријаве слати поштом на адре-
су: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јеле-
не број 22, са назнаком „За оглас” или лично доставити у 
писарницу Дома здравља Раковица. 

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАЗАРЕВАЦ
11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27

тел. 011/8123-141

Доктор медицине
на одређено време, ради замене и до 

повратка запослене са породиљског одсуства, 
у Служби здравствене заштите одраслих 

грађана

Опис послова: обавља послове доктора медицине у служби 
здравствене заштите одраслих грађана у складу са прави-
лима из домена своје струке и знања.

ОСТАЛО: завршен медицински факултет, положен струч-
ни испит за звање доктора медицине, поседовање важеће 
лиценце за рад, односно решења о упису у именик Лекарске 
коморе. Заинтересовани кандидати уз писмену пријаву дос-
тављају: оверену копију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту за звање доктора медицине, оверену копију важеће 
лиценце за рад, односно решења о упису у именик Лекарске 
коморе, биографију, копију личне карте (читач електронске 
личне карте), извод из матичне књиге рођених, извод из 
матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене пре-
зимена, доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела 
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске ста-
нице), не старије од шест месеци од дана расписивања огла-
са, доказ да се против кандидата не води кривични поступак 
(уверење надлежног суда), не старије од шест месеци од 
дана расписивања огласа, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од шест месеци од дана расписи-
вања огласа. Оглас отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” НСЗ. Пријаву са потребном доку-
ментацијом доставити лично или поштом на адресу: Дом 
здравља Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27, 11550 Лаза-
ревац, са назнаком “За оглас“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. По завршетку огласа предата 
документа се неће враћати кандидатима.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК

16205 Бојник, Стојана Љубића бб.

Оглас објављен 25.01.2023. године, у публикацији „Посло-
ви“ за пријем два лекара и за једну медицинску сестру на 
одређено време поништава се у целости.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

“КОВИН“ У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

1. Медицинска сестра - техничар
у специјализованим психијатријским 

болничким установама које су организоване 
за двадесетчетворочасовни пријем, 

задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време, због 

повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: образовање: средње образовање. Додатна знања 
/ испити: стручни испит; лиценца. Кандидати морају пре-
дати: кратку биографију (ЦВ); пријаву на оглас; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; ове-
рена фотокопија лиценце; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном средњем образовању у звању наведеног у огла-
су. Напомена: У пријави на оглас, поред осталих података, 
кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве 
са потребним доказима достављају се поштом на следећу 
адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или 
лично у архиви Болнице са назнаком „Оглас”, у року од 8 
дана од дана објављивања огласа код Националне службе 
запошљавања. Изабрани кандидати су у обавези да доста-
ве лекарско уверење о општој здравственој способности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

2. Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: образовање: средње образовање – смер кувар. 
Кандидати морају предати кратку биографију (ЦВ); молба; 
оверену фотокопију доказа о завршеном средњем образо-
вању у звању наведеном у огласу.

3. Спремачица на одељењу
УСЛОВИ: образовање: – основно образовање. Кандидати 
морају предати кратку биографију (ЦВ); молба; оверену 
фотокопију доказа о завршеномосновном образовању. 

ОСТАЛО: напомена: у пријави на оглас, поред осталих 
података, кандидат треба да да своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Пријаве са потребним доказима достављају се 
поштом на следећу адресу: Улица цара Лазара 253, Ковин, 
26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком 
„Оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код 
Националне службе запошљавања. Изабрани кандидати 
су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ВРШАЦ
26300 Вршац, Абрашевићева бб.

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односаут-
врђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009 и 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење даље: Закон) 
и посебни услови утврђени Правилником о организацији и 
систематизацији послова Дома Здравља Вршац бр. 01-706 
од 04.11.2020. године: високо образовање: на интегри-
саним академским студијама (медицински факултет), по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године, на основним студијама у трајању 
од најмање пет година (медицински факултет), по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства. Заинтересовани кандидати подносе 
оверене фотокопије: пријаву на оглас са личном и радном 
биографијом са адресом и тачно наведеним радним местом 
за које кандидат конкурише, контакт телефоном и e-mail 
адресом; диплому о стеченом високом образовању; уве-
рење о положеном стручном испиту; одобрење за само-
сталан рад (лиценца или решење о упису у именик комо-
ре); извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); Рок за подношење пријава је 8 дана 
од објављивања огласа. Оглас ће бити објављен на оглас-
ној табли, на web страници Дома здравља Вршац, (www.
dzvrsac.co.rs), код Националне службе за запошљавање и 
на web страници Министарства здравља РС. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати 
који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информација које могу бити важне за 
одлуку о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Приложена документација уз пријаву не 
враћа се кандидатима. Пријаве се подносе лично у затворе-
ној коверти у писарници Дома здравља Вршац, Вршац или 
путем препоручене поште на адресу: Дом здравља Вршац, 
Абрашевићева бб, 26300 Вршац са напоменом „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос на неодређено време доктор 
медицине”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН” 

СОКОБАЊА
18230 Сокобања, насеље Озрен бб.

Доктор медицине
Опис посла: Превенира, дијагностикује и лечи болести, и 
поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, 
кроз примену принципа и процедура савремене медицине, 
о чему води прописану медицинску документацију, односно 
обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзо-
ром доктора медицине, специјалисте спроводи здравстве-
ну заштиту становништва, учествује у унапређењу квали-
тета здравствене заштите, обавља консултације са другим 
здравственим радницима и здравственим сарадницима, 
планира, надзире и евалуира спровођење здравствене 
заштите. Учествује у здравственом васпитањуболесника 
и стручном усавршавању медицинског кадра. Обавља и 
друге пословеиз своје струке по налогу помоћника дирек-
тора за медицинске послове. За свој рад одговара шефу 
одељења-одсека. 

УСЛОВИ Поред општих услова предвиђених законом кан-
дидати треба да испуњавају и следеће услове: VII степен 
стручне спреме, завршен медицински факултет - положен 
стручни испит, лиценца за рад у струци или решење о упи-
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су у лекарску комору. Као доказ о испуњености ових усло-
ва кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, - оверену фотокопију лиценце за рад у струци или 
оверену фотокопију решења о упису у именик Лекарске 
коморе. Пријаве кандидата које не садрже тражену доку-
ментацију сматраће се непотпуним и неће бити разматра-
не. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана 
објављивања огласа, у листу “Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог 
рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматра-
не. Контакт телефон 018/830-927. Пријаве на оглас дос-
тављати у затвореним ковертама путем поште на адресу 
Специјална болница за плућне болести “Озрен” Сокобања 
насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену “пријава 
на оглас задоктора медицине” или лично у просторијама 
Болнице, лицу за пријем поште.

Медицинска сестра - техничар општег 
смера

на одређено време ради замене радника на 
боловању

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом кан-
дидати треба да испуњавају и следеће услове: завршена 
средња медицинска школа-општи смер; положен струч-
ни испит; лиценца за рад у струци или решење о упису 
у Комору медицинских сестара и здравствених техничара. 
Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи - општи смер, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију лиценце за рад у струци или овере-
ну фотокопију решења о упису у именик коморе. Пријаве 
кандидата које не садрже тражену документацију сматраће 
се непотпуним и неће бити разматране. Рок за подношење 
пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, 
у листу “Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се 
неблаговременим и неће бити разматране. Контакт теле-
фон 018/830-927. Пријаве на оглас достављати у затворе-
ним ковертама путем поште на адресу Специјална болни-
ца за плућне болести “Озрен” Сокобања насеље Озрен бб 
18230 Сокобања, уз напомену “пријава на оглас за сестру “ 
или лично у просторијама Болнице.

          Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ПИРОТ

18300 Пирот, Српских владара 126
тел. 010/311-205

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да 
је држављанин Републике Србије; да је стекао високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући академски, однос-
но стручни назив утврђен у области правних, економских, 
психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких 
наука, односно стручни назив дипломирани социјални рад-
ник; да има најмање 5 година радног искуства у струци; да 
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за 
вршење функције директора.

ОСТАЛО: Кандидат, уз прописану конкурсну документацију, 
подноси програм рада за мандатни период на који се врши 
избор. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс су: 
пријава са биографијом, извод из матичне књиге рођених, 
оверена фотокопију дипломе о стручној спреми, уверење 
о држављанству, доказ о стеченом радном искуству у стру-
ци, лекарско уверење и програм рада за мандатни период. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на горе наведену адресу. Кон-
такт тел.010/311-205.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНУ ЧОКА

233320 Чока, Партизанска 20
тел. 0230/472-629

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да је: држављанин Републи-
ке Србије који је стекао високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије) 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године и одговарајући академски односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, психолошких, 
педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно 
стручни назив дипломирани социјални радник има најмање 
5 година радног искуства у струци, да поседује организа-
торске способности, да није осуђиван и да се против њега 
не води кривични поступак за кривична дела која га чине 
неподобним за вршење функције. 

ОСТАЛО: Потребна документација: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, уверење однос-
но диплому о стеченом образовању, уверење о радном 
исуству или оверену копију радне књижице, уверење да 
није осуђиван - и уверење да се против њега не води кри-
вични поступак односно да није стављен захтев за спро-
вођење истраге или одређених истражних радњи, да није 
подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична 
дела за које се гоњење предузима по службеној дужнос-
ти. Уз доказе о испуњавању услова конкурса кандидат је 
дужан да поднесе и Програм рада за мандатни период. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у средствима јавног информисања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом, са назнаком „За конкурс за 
именовање директора” слати на адресу: Центар за социјал-
ни рад за општину Чока, 23320 Чока, Потиска 20.

МАРИНА СФЕРА ЈОВИЧИЋ ПР 
АГЕНЦИЈА ЗА СМЕШТАЈ
ВИЛЛА СФЕРА ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Манасијска 3
тел. 063/8015-663

Неговатељ
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме болничар - неговатељ или 
IV степен стручне спреме медицински техничар. Рад у сме-
нама и ноћни рада. Трајање конкурса до 13.02.2023. године. 
Јављање кандидата на контак телефон, 063/8015-663.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
22406 Ириг, Рибарски трг 16

тел. 022/2462-750
email: irig.pcsr@minrzs.gov.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: држављанин Републике Србије, који је стекао 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке струковне студије) 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и одговарајући академски односно струч-
ни назив у области правних, економских, психолошких, 
педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно 
стручни назив дипломирани социјални радник, да има нај-
мање 5 година радног искуства у струци, да поседује орга-
низаторске способности, да није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак за кривична дела која га 
чине неспособним за рад у државним органима. Потребна 
документација: пријава, својеручно потписана, са радном 
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, 
копија или очитана лична карта, извод из матичне књи-
ге рођених - оригинал, уверење о држављанству-ориги-
нал не старији од 6 месеци, уверење, односно диплома 
о стеченом образовању- оверена фотокопија (решење о 
признавању стране дипломе по потреби), уверење о рад-
ном искуству у струци које одговара звању потребном за 
обављање послова директора Центра за социјални рад, 
уверење да није осуђиван, уверење да се против њега не 
води кривични поступак, односно да није поднет захтев за 
спровођење истраге или одређених истражних радњи, да 
није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривич-
на дела за које се предузима гоњење по службеној дуж-

ности. Уз доказе о испуњеност услова конкурса кандидат је 
дужан да поднесе програм рада за мандатни период за који 
се врши избор. Рок за подношење пријаве је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене, непотпуне и 
нејасне пријаве неће се узети у обзир у разматрање. Небла-
говремене, неразумљиве и пријаве без приложених доказа 
који се траже у овом конкурсу, биће одбачене. Конкурс ће 
се објавити у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”, на огласној табли и сајту Нацио-
налне службе за запошљавање, огласној табли Центра за 
социјални рад општине Ириг. Писмене пријаве и радну био-
графију (Curriculum Vitae) са потребном документацијом, у 
затвореној коверти, са назнаком „За конкурс за именовање 
директора“ слати на горе наведену адресу, или лично 
доставити у пријемној канцеларији Центра за социјални 
рад, радним данима од 07.00 до 14.30 часова.

ДОМ ЗА СТАРЕ И ОДРАСЛЕ 
“ТОРЛАК”

11000 Београд, Јоргована 55б
тел. 011/3946-060

Медицинска сестра
на одређено време

2 извршиоца 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинске струке; 
медицинска сестра или медицинска сестра - техничар; без 
обзира на радно искуство; пожељна лиценца или положен 
стручни испит. 

Неговатељ / неговатељица
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме медицинске струке 
без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: рад у сменама и ноћни рад. Заинтересовани кан-
дидати се могу јавити директно послодавцу на телефон: 
060/6222-215. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

      Ветерина

ВЕТЕРИНАРСКА АПОТЕКА
“ПЛУС ПЛУС” ДОО

11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 10а

Доктор ветеринарске медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, 
важећа ветеринарска лиценца.

Продавац у малопродаји
на одређено време до 3 месеца

9 извршилаца

УСЛОВИ: III-VII степена стручне спреме; познавање рада 
на рачунару, знање енглеског језика (средњи ниво). Прија-
ве слати на e-mail: nemanja.stevic@plusplus.co.rs.

Медицина / Здравство и социјална заштита / Ветерина

Национална служба
за запошљавање Посао се не чека, посао се тражи
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LEONI WIRING SYSTEM SOUTHEAST
ДОО КРАЉЕВО

тел. 036/242-117

Радник у производњи каблова
на одређено време 1 месец

100 извршилаца

Главни задаци и одговорности: израда / монтажа / пако-
вање кабловског сета; уграђивање жица / ситних делова 
у кабловски сет; визуелна контрола производа (препозна-
вање потенцијалних грешака); поштовање правила за без-
бедан и здрав рад.

УСЛОВИ: Било ког усмерења или степена образовања; 
спреман да ради у тиму, одговорно приступа послу који 
обавља, мотивисан да учи, обраћа пажњу на детаље. 

Компанија нуди: организован превоз, модерну кантину, обу-
ку у тренинг центру, амбуланту у склопу компаније, систем 
месечних бонуса, могућност напредовања. 

Уколико сте заинтересовани за ову позицију, можете апли-
цирати: јавите се свом надлежном саветнику, у Национал-
ној служби за запошљавање, Филијала Крагујевац, Улица 
Светозара Марковића 37, ради попуњавања пријаве, сваког 
радног дана од 8.00 до 14.30 часова. Лично, предајом прија-
ве на портирници наше компаније, телефонским позивом 
на: 036/242-117. Путем емаил адресе: posao.kraljevo@leoni.
com, најкасније до 11.02.2023. године. Биће контактирани 
само кандидати који уђу у ужи избор.

“MARKO TRANS CARGO”
ДОО БЕОГРАД
тел. 065/8605-697

e-mail: office@markotc.com

Бравар
на одређено време 3 месеца, 

за рад у Крагујевцу

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације; потребно радно 
искуство; возачка дозвола Б категорије.

Аутоелектричар
на одређено време 3 месеца, за рад у 

Крагујевцу

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације; потребно радно 
искуство; возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју радну биографију 
треба да доставе на имејл: office@markotc.com, могу да се 
јаве лично у просторије послодавца у Крагујевцу, Улица Саве 
Ковачевића 58А или могу да се јаве на контакт телефон: 
065/8605-697, најкасније до 15.02.2023.

“VOSSLOH MIN SKRETNICE” DOO
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб.

Инжењер производње
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер машинства. Посебна знања: обавезно позна-
вање енглеског језика, средњи ниво. Опис посла: одгово-
ран за реализацију мастер, годишњег плана производње, 
усклађује рад свих производних процеса у складу са Леан 
принципима и захтевима који су дати у годишњем плану 
производње, заједно са осталим инжињерима производње 
учествује у формирању детаљних планова производње 
за све организационе јединице, прати детаљне планове 
производње, анализира и проналази начина за побољ-
шање остварених резултата, доноси одлике о интерним 
/ екстерним обукама радника ради побољшања процеса 
производње, прати продуктивност на дневном / месечном 
нивоу радних станица / организационих јединица, прати 
рад запослених у директној производњи и оцењује њихов 
прогрес на месечом нивоу, стара се о поштовању стандар-
да који регулишу област израде железничких и трамвајских 
скретница. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу 
радну биографију на мејл адресу: sandra.mojasevic@
vossloh.com

АСТЕР ТЕКСТИЛ ДОО
18000 Ниш

Булевар Св. цара Константина 80-85

Оператер за шивење
на одређено време

20 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне спреме. 
Заинтересовани кандидати могу доставити радне биогра-
фије на портирницу фабрике или их шаљу на мејл адресу: 
prijava@astertextile.com или се јављају на контакт телефон: 
018/4155-250.

MG GROUP HR SERVICES
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ДОО
11070 Нови Београд

Булевар Црвене Армије 11г/1

Оператер производње
u fabrici PKC Wiring Systems d.o.o. u Smederevu

200 извршилаца

УСЛОВИ: кандидати могу да имају од I-VII нивоа квали-
фикација без обзира на занимање и радно искуство. Нео-
пходно је добро распознавање боја што ће се утврдити 
тестирањем. Већина радних места подразумева стајање 
при раду. Заинтересовани кандидати додатне информа-
ције могу добити на бројеве телефона 069/1730-105 или 
063/652-829 радним данима од 8 до 17, петком од 8 до 14 
часова.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
ВОЈНО ГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА 

БЕОГРАД
ПОГОН ШАБАЦ

15000 Шабац

ПК радник
5 извршилаца

КВ столар
4 извршиоца

Бравар - варилац
2 извршиоца

Посао се обавља унутар погона фирме у Шапцу, где се 
ради склапање ПВЦ и алуминијумске столарије, обраде 
дрвета, као и помоћни послови унутар погона. Фирма ради 
и послове монтаже и демонтаже столарије, у овиру посла 
се иде и на терен по потреби. Било би добро да будући кан-
дидати познају рад са наведеним профилима. За контакт и 
додатне информације јавити се на следећи телефон: Иван 
Ђурић 064/868-5053. Радно време од 7-15 часова.

                      Наука и образовање

БЕОГРА Д

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН 
КОЖЕ

11000 Београд, Војислава Илића 88
тел. 011/2632-183

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под 
условима из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то ако: а) има одговарајуће образо-
вање из области правних наука, на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; б) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимања 
малолетног лица, запуштање или злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна 
српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о испуњености услова из става а), в), г) и д) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из става б) прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

са 50% радног времена

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравстве-

Индустрија и грађевинарство / Наука и образовање

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

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

зовно-васпитни рад.

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

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

Пословни центри НСЗ
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ну способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимања малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Услови 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.

ОСТАЛО: Неће се разматрати пријаве које су неблаговре-
мене, непотпуне и пријаве уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом. Пријаве за конкурс доставити на 
горе наведену адресу у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу “Послови”, са назнаком “За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
11232 Рипањ, Ерчанска 3

тел. 011/8650-480

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава прописане услове 
из члана 122, члана 139 и члана 140 ставови 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021), у даљем тексту Закон. За директора школе може 
бити изабрано лице које има одговарајуће високо образо-
вање за наставника основне школе, педагога или психоло-
га школе стечено на 1) студијама другог стелена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмете; студије другог степена из области 
педагошких науке или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та); на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2) да испуњава услове за настав-
ника те врсте школе и подручје рада, за педагога и психо-
лога школе; 3) да има дозволу за рад (лиценцу) за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; 4) да има обуку и 
положен испит за директора установе 5) да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 6) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 7) да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
лована казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривчна дела из гупе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
8) да има држављанство Републике Србије; 9) да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ни један кан-
дидат 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 те врсте школе, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 10 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкрус кандидат подноси: био-
графију са кратким прегледом кретања у служби; оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговрајућем високом образовању (не старије од 6 месеци); 
оверен препис документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту (не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију потврде о радном стажу, нај-
мање 8 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(не старије од 6 месеци), односно за лице које испуњава 
услове из члана 122 став 6 Закона, потврду да има најмање 
10 година радног искуства у области образовања и васпи-

тања, након стеченог одговарајућег образовања; лекарско 
уверење-да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рада са децом и ученицима (оригинал не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверене фотокопије уверења 
надлежног суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месецу); оригинал или оверена 
фотокопија уверења да није осуђиван правоснажном пре-
судом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона (не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал не старији од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал не старији од 
6 месеци); план и програм рада директора школе за вре-
ме трајања мандата од 4 године, као и остала документа 
која могу послужити као доказ о стручним и организаторс-
ким способностима; доказ о резултату стручно педагошког 
надзора кандидата (извештај просветног саветника) ако га 
поседује; доказ о резултату стручно педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, уколико се на 
конкурс појави лице које је претходно обављало дужност 
директора установе; оверен препис / оверену фотокопију 
лиценце за рад директора школе (ако је кандидат поседу-
је); доказ да зна језик на којем се остварује васпитно-обра-
зовни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Кандидат изабран за директора школе који 
нема положен испит за директора дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дужност, у складу са 
условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани 
формулар заједно са пријавом на конкурс и комплетном 
документацијом доставља лично или поштом у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса на горе наведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се 
узети у разматрање. Конкурс спроводи комисија за избор 
директора школе коју образује Школски одбор. Министар 
у року од 30 дана од дана пријема документације коју му је 
доставио Школски одбор, врши избор директора и доноси 
решење о именовању, о чему школа обавештава лица која 
су се пријавила на конкурс. Подаци који се прикупљају од 
кандидата биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку, а у складу са Законом о 
заштити података о личности („Службени гласник Републи-
ке Србије, број 87/18). Ближа обавештења могу се добити 
у секретаријату школе радним данима од 9.00 часова до 
14.00 часова, лично или позивом на телефон 011/8650-003.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”

11000 Београд, Булевар ослобођења 317
тел. 011/3098-280, 2469-629

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време преко 60 дана ради замене 

запосленог именованог на радно место 
директора школе до 31. августа 2023. године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чла-
ном 139 и 140 ст. 1 тачке 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/19, 6/20, 129/21 даље Закон) као 
и правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/16, 
11/16, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19) да кандидат има одго-
варајуће високо образовање, 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (лице мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2) високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да кандидат 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 насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-

криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

Наставник информатике и рачунарства
са 75% радног времена

Стручни сарадник - логопед
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чла-
ном 139 и 140 ст. 1 тачке 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/19, 6/20, 129/21 даље Закон) као 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/16, 
11/16, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19) да кандидат има одго-
варајуће високо образовање, 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (лице мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2) високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да кандидат 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 насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар, са кратком био-
графијом приложити: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
са холограмом; оригинал уверења надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак: а) доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, б) потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или в) доно-
шењем решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; оригинал уверења надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело утврђено у члану 
139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање; пријавни формулар који се 
преузима на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата, конкурсна комисија врши избор 
кандидата које упућује на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати, као ни фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа. Подаци који 
се прикупљају од кандидата биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности. (“Сл. гласник 
РС”, бр. 87/18). Пријаве на оглас и потребну документацију 
заједно са пријавним формуларом, доставити лично или 
поштом на адресу: ОШ “Филип Филиповић”, Београд, Буле-
вар ослобођења 317.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71

тел. 011/2850-779

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос предвиђени су 
чланом 139 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19 и 6/2020) и то: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична 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 из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да је држављанин Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс поднесу: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми или оверену фотокопију уверења 
о стеченом високом образовању ако диплома није уруче-
на, уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног сабраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци), -уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија), 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 докумената, попуњен пријавни форму-
лар (доступан на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, www.mpn.gov.
rs), краћу биографију, писану сагласност (у слободној фор-
ми) да су сагласни да се лични подаци доставе надлежној 
националној служби за запошљавање ради упућивања на 
психолошку процену за рад са децом и ученицима. Докази 
о испуњености услова који су предвиђени чланом 139 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања из 
тачке 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из 
тачке 2 пре закључења уговора о раду. Докази које канди-
дат подноси могу бити у оригиналу или фотокопији, која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложене фотокопије докумената могу да буду оверене 
у судовима, судским јединицама, пријемним канцеларија-
ма судова односно општинским управама као поверени 
посао).

Чистачица
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос предвиђени су 
чланом 139 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” 6п.88/17, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19, 6/2020 и 129/21) и то: 1. да кандидат има одго-
варајуће образовање, I степен стручне спреме, основно 
образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да је државља-
нин Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су 
дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној основној школи, уверење о нео-

суђиваности правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног сабраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од шест месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија), доказ 
о познавању српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад подноси кандидат који није стекао образо-
вање на српском језику, а доказ о томе треба да буде издат 
од стране установе надлежне за издавање таквих докуме-
ната, попуњен пријавни формулар (доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, www.mpn.gov.rs), писану сагласност (у 
слободној форми) да су сагласни да се лични подаци доста-
ве надлежној националној служби за запошљавање ради 
упућивања на психолошку процену за рад са децом и уче-
ницима. Докази о испуњености услова који су предвиђени 
чланом 139 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања из тачке 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. 
Докази које кандидат подноси могу бити у оригиналу или 
фотокопији, која је оверена код јавног бележника (изузет-
но у градовима и општинама у којима нису именовани јав-
ни бележници, приложене фотокопије докумената могу да 
буду оверене у судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама судова односно општинским управама као 
поверени посао). 

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс ____ (навести радно 
место за које се конкурише”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ “ВОЖД”

11000 Београд, Булевар ослобођења 219

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане у 
члановима 122, 139 и 140 став 1 и став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) и Правилника о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у Школи за основно и средње образовање “Вожд” у 
Београду („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/97, 
3/2005, 4/2009 и 2/2017), у даљем тексту Закона. За дирек-
тора може да буде изабрано лице: 1) које има одговарајуће 
високо образовање (члан 140 став 1 и став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања), за наставника ове 
врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога 
и Правилника о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у Школи за основно 
и средње образовање “Вожд” у Београду („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/97, 3/2005, 4/2009 и 2/2017); 
2) које има дозволу за рад наставника, васпитача или 
стручног сарадника; 3) које има обуку и положен испит за 
директора установе; 4) које има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; 5) које има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 6) које није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело или привредни преступ и то: за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности; за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 7) које има држављанство Републике Србије, 8) 
које зна српски језик, на коме се остварује образовно - вас-
питни рад. Уз пријаву кандидат доставља: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (овера 
фотокопије не старија од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопија 
доказа о познавању српског језика (само кндидат уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику); 
оверену фотокопију доказа о положеном испиту за дозволу 

за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (лицен-
цу) или уверења о положеним стручном испиту за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника (овера фотокопије 
не старија од 6 месеци); оригинал доказа МУП-а 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију (оригинал не старији од 30 дана); доказ да за 
њих није, у скаду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал не старији од 30 дана); оригинал 
доказа надлежног Привредног суда да није правоснажно 
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(оригинал не старији од 30 дана); оригинал доказа осно-
вног суда да није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није предходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предло-
га за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал не 
старији од датума објаве конкурса); оригинал доказа о 
радном искуству на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег образовања, издат од стра-
не послодавца (оригинал не старији од 30 дана); овере-
ну фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидат који је претходно обављао дужност директора 
установе); оверену фотокопију доказа о резултату струч-
но-педагошког надзора о свом раду (само кандидат који 
поседује извештај просветног саветника); оверену фото-
копију лиценце за директора установе (уколико кандидат 
не достави овај доказ његова пријава се сматра потпуном); 
биографију са кратким прегледом кретања у служби; план 
рада директора за време мандата; оригинал лекарског уве-
рења о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (оригинал не старији од датума 
објаве конкурса). Фотокопије које нису оверене од стра-
не надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве доставити на горе наведену адресу, са назнаком “За 
конкурс за директора”, непосредном предајом или путем 
поште. Непотпуне, неисправне и неблаговремене пријаве 
се неће узети у разматрање. Све информације у вези са 
конкурсом можете добити код секретара школе, на теле-
фон 011/3097-013.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ “ВОЖД”

11000 Београд, Булевар ослобођења 219

Секретар школе
у посебним условима

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане чл. 132, 139 и 140 став 1 Закона о осно-
вама 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 то да: 1) има одговарајуће 
високо образовање из области правних наука у складу са 
чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на кон-
курс и саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који могу наћи на званич-
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ној интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. Уз пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, потребно је 
да кандидати доставе школи следећу документацију: радну 
биографију; оригинал или оверену копију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању из области правних наука 
прописаном чланом 140 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања; оригинал уверење да кандидат 
није осуђиван за дела прописана чланом 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци); оригинал уверење да за канди-
дата није утврђено дискриминаторно понашање у складу 
са Законом о забрани дискриминације („Сл. гласник РС”, 
бр. 22/2009 и 52/2021), не старије од 6 месеци; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених (на прописаном 
обрасцу); оригинал или оверену копију доказа о положе-
ном испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (доставља кандидат уколико није 
стекао образовање на српском језику). Кандидате који 
испуњавају услове конкурса конкурсна комисија упућује 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду.

Наставник разредне наставе
у посебним условима

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139, чланом 140 став 1 и 2, чланом 142, 
и чланом 144 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и 
чланом 2 став 1 тачка 1 Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
Школи за основно и средње образовање “Вожд” у Београ-
ду (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/97, 3/2005, 
4/2009 и 2/2017) и то да: 1) има одговарајуће образовање 
прописано чланом 140 став 1 и 2 и чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, а у погледу 
врсте стручне спреме да испуњава услове прописане чла-
ном 2 став 1 тачка 1 Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у Школи за основно и средње образовање “Вожд” у Бео-
граду (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/97, 
3/2005, 4/2009 и 2/2017); 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 кри-
вична дела примање мита или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се 
уз пријаву на конкурс и саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар који могу 
наћи на званичној интернет страници Министарства про-
свете, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи у складу са чла-
ном 154 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, потребно је да канди-
дати доставе школи следећу документацију: радну био-
графију; оригинал или оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању прописаном чланом 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и врсти стручне спреме прописане чланом 2 став 1 тачка 
1 Правилника о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у Школи за основни 
и средње образовање “Вожд” у Београду (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/97, 3/2005, 4/2009 и 2/2017); 
оригинал или оверену фотокопију доказа о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чен на високошколској установи у току студија или након 
дпиломирања од најмање 30 бодова, од којих је најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, односно доказ о 

положеним испитима из педагогије и психологије или доказ 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(за кандидате који поседују наведени доказ), кандидат који 
није положио испит из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, обавеза је да их положи у року од јед-
не а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; оригинал уверење 
да кандидат није осуђиван за дела прописана чланом 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од 6 месеци); оригинал уверење да 
за кандидата није утврђено дискриминаторно понашање 
у складу са Законом о забрани дискриминације („Сл. глас-
ник РС”, бр. 22/2009 и 52/2021), не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рођених (на про-
писаном обрасцу), оригинал или оверену фотокопију дока-
за о положеном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику). Посебно ће 
се ценити оспособљеност кандидата за рад у специјалним 
школама и ученицима са поремећајем у понашању. Кан-
дидате који испуњавају услове конкурса конкурсна коми-
сија упућује на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Напомена: подаци који се прикупљају у току кон-
курсног поступка биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 
87/18). Пријавни формулар са потребном документацијом, 
односно доказима о испуњавању услова, доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горе наведену 
адресу, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс ____ 
(навести радно место за које се конкурише) “, поштом или 
лично у секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у обзир. Све додатне информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, радним 
данима, на број телефона: 011/3097-013.

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 
НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Јове Илића 154

Редовни професор за ужу научну област 
Информационе технологије

Редовни професор за ужу научну област 
Софтверско инжењерство

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету, Крите-
ријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета 
и Правилником о организацији и систематизацији послова 
на Факултету: за редовног професора може бити изабрано 
лице које је претходне степене студија завршило са просеч-
ном оценом најмање 8, односно које има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској установи, има 
научни назив доктора наука; има научне, односно стручне 
радове објављене у научним часописима или зборницима, 
са рецензијама; више научних радова од значаја за развој 
науке у ужој научној области, објављених у међународним 
или водећим домаћим часописима са рецензијама, ориги-
нално стручно остварење (пројекат, студија, патент, ори-
гинални метод и сл.), односно руковођење или учешће у 
научним пројектима, објављен уџбеник или монографију, 
практикум или збирку задатака за ужу научну област за 
коју се бира и више радова саопштених на међународним 
или домаћим научним скуповима; има и већи број научних 
радова који утичу на развој научне мисли у ужој области 
објављених у међународним или водећим домаћим часо-
писима, са рецензијама, већи број научних радова и 
саопштења изнетих на међународним или домаћим науч-
ним скуповима, објављен уџбеник или монографију или 
оригинално стручно остварење, остварене резултате у раз-
воју научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у 
завршним радовима на специјалистичким и мастер академ-
ским студијама и способност за наставни рад. Заинтересо-
вани кандидати дужни су да уз пријаву приложе: диплому 
о завршеним претходним степенима студија са просечном 
оценом и стеченом научном називу доктора наука из одго-
варајуће научне области, биографију, списак радова и саме 
радове.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Софтверско инжењерство

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету, Крите-
ријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета 
и Правилником о организацији и систематизацији послова 
на Факултету: сарадник у настави - студент мастер академ-
ских студија или специјалистичких академских студија који 
је студије првог степена завршио са просечном оценом нај-
мање 8. Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву 
приложе: диплому о завршеним студијама првог степена 
студија са просечном оценом; потврду да је студент мастер 
академских или специјалистичких студија и биографију.

ОСТАЛО: Напомена: сви прилози достављају се ахиви 
Факултета, поред папирне и у електронској форми (УСБ). 
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у 
огласним новинама Националне службе за за запошља-
вање “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“11. АПРИЛ”

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

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне послове

на одређено време до повратка одсутног 
радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или мастер струковне студије), на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, на сту-
дијама 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 званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc),а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају Установи искључиво путем 
поште на наведену адресу са назнаком радног места за које 
се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује вас-
питно-образовни рад: српски језик. Поред општих услова 
за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о 
раду, кандидати треба да испуњавају 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 прописа-
не Правилником о организацији и систематизацији радних 
места. Уз пријавни 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (податке из казнене евиденције 
издаје МУП). Доказ да лице није осуђивано не може бити 
старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Иза-
брани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да 
достави лекарско уверење. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-987

Ванредни професор за ужу научну 
област Математика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука - математичке нау-
ке, способност за наставни рад, објављени научни односно 
стручни радови, Природно - математички факултет. Остали 
услови за избор наставника утврђени су Законом о високом 

Наука и образовање
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образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом 
и Правилником о систематизацији послова и радних зада-
така радника Шумарског факултета, као и Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду. Пријаве са биографијом и дока-
зима о испуњености услова из конкурса (оверене фотоко-
пије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављан-
ство, списак научних и стручних радова, сепарате радова), 
достављају се Правној служби Шумарског факултета у Бео-
граду, Кнеза Вишеслава бр. 1 у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новинама и на сајту 
Националне службе за запошљавање и на сајту Факултета. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЕРКА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ”

11500 Обреновац, Вука Караџића 92
тел. 011/8721-283

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 122, 
123, 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Директор предшколске установе може бити 
васпитач или стручни сарадник који је стекао одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета или на сту-
дијама другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета) или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; изузетно, настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од 3 године или вишим образо-
вањем. Кандидат треба да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. 
Дужност директора предшколске установе може да обавља 
лице које има образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, за васпитача или 
стручног сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања. Дужност директора предшколске установе 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање из 
чл. 140 ст. 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 10 година рада у предшколској устано-
ви на пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидат треба да има поло-
жен испит за директора (лиценца за директора). Изабрани 
директор који нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року од 2 године од дана ступања на дужност. 
Кандидат уз пријавни формулар (који се може преузети на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
www.mpn.gov. rs), треба да достави биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
установе, доказ да поседује одговарајуће образовање (ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе), доказ о положе-
ном испиту за лиценцу (оригинал или оверену фотокопију), 
доказ о знању српског језика (достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку, у том случају кандидат доставља писани доказ да је поло-
жио српски језик по програму високошколске установе, ори-
гинал или оверену фотокопију), потврду о раду – најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања сходно чл. 
140 ст. 1 и 2 или најмање 10 година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и образовања након сте-
ченог одговарајућег образовања сходно чл. 140 ст. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (оригинал); 

доказ 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (уверење или потврда из 
МУП-а, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фото-
копија), доказ да против кандидата није покренут кривични 
поступак, који издаје надлежни суд, доказ да за кандидата 
није утврђено дискриминаторско понашање (потврда Пове-
реника за заштиту равноправности-оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци), доказ да је државља-
нин Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом доставља кандидат пре закључења уговора 
о раду (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци), доказ о обуци и положеном испиту за директора 
установе (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци). Пријава која не садржи доказ о обављеној обуци 
и положеном испиту за директора неће се сматрати непот-
пуном, па ће изабрани кандидат бити у обавези да поло-
жи испит за директора у законском року. Кандидат који је 
претходно обављао дужност директора предшколске уста-
нове дужан је да достави доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, 
уколико је спољашње вредновање вршено, а уколико није, 
кандидат доставља изјаву да спољашње вредновање није 
вршено; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника, уколико је 
надзор вршен, а уколико није кандидат доставља изјаву да 
надзор није вршен). Кандидат који се пријављује на радно 
место директора попуњава пријавни формулар (образац 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља 
установи. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о 
кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, контакт 
телефон). Пријава са потребном документацијом подноси 
се у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за директо-
ра предшколске установе”, лично или поштом на наведену 
адресу у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Предшколска установа нема обавезу да пријављеном канди-
дату враћа документацију. Решење о именовању директора 
доноси надлежни министар у року од 30 дана од дана прије-
ма документације, о чему Установа обавештава лица која су 
се пријавила на конкурс. Документација се може доставити 
лично или поштом на горе наведену адресу. Предшколска 
установа нема обавезу да пријављеном кандидату враћа 
документацију. Ближа обавештења могу се добити у Прав-
ној служби Предшколске установе „Перка Вићентијевић”, на 
број телефона: 011/8721-283.

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Господара Вучића 50

Наставник предметне наставе за 
економску групу предмета

предузетништво - 16 часова, национална 
економија - 2 часа и ревизија - 2 часа

Домар
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и то: 1. за 
наставника: да има одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21), односно високо образовање: - на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
б) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; за домара: да има одговарајуће средње 
образовање у трајању од 4 године: техничар техничке, 
грађевинске, машинске, електротехничке струке; 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 малолет-
ног 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 правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат за радно место наставника мора да има одгова-
рајуће образовање према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Еконо-
мија, право и администрација („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 4/2022, 14/22) и то: дипл. економиста; дипл. 
економиста смера финансијски, банкарски и берзански 
менаџмент; дипл. економиста за рачуноводство и ревизију; 
дипл. економиста у области међународног пословања; мас-
тер економиста претходно завршене основне академске и 
мастер студије у области економије; мастер професор пре-
дметне наставе, претходно завршене основне академске 
студије у области Економија; мастер професор стручних 
предмета, претходно завршене основне академске студије 
у области Економије. Кандидат за радно место домара мора 
да има да има одговарајуће средње образовање у трајању 
од 4 године: техничар техничке, грађевинске, машинске, 
електротехничке струке.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, потребно је да кандидат обавезно достави: овере-
ну копију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне 
спреме, доказ о неосуђиваности кога издаје МУП Републи-
ке Србије (оригинал или оверену копију извода из казне-
не евиденције), -оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије; уколико диплома није издата на српс-
ком језику, потврду да зна српски језик. Доказ из тачке 2 
(психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, школа 
ће кандидате упутити у Националну службу за запошља-
вање на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. О времену и месту провере упућени канди-
дати ће бити накнадно обавештени. Неће се разматрати 
пријаве без пријавног формулара, које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом и оних кандидата који не испуњавају услове у 
погледу врсте и степена стручне спреме. Школа нема оба-
везу да доказе поднете уз пријаву враћа кандидатима који 
нису изабрани. Пријаве са потребном документацијом под-
носе се у затвореној коверти на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс за посао”, или лично у секретаријату 
школе, радним данима од 9.00 до 13.00 часова. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у листу „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
 “НИКОЛА ТЕСЛА”

11509 Скела, Мила Манића Албанте 5
тел. 011/8770-050

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос 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, 6/2020 и 
129/2021) и то ако: има образовање из области правних 
наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“ Службени глсаник РС” бр. 
88/2017, 27/2018-де.закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021); 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са 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 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс се достављају следећи 
докази о испуњености услова конкурса: оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе, или уверења о дипломирању 
ако није издата дилома; оригинал уверења о неосуђива-
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ности из МУП-а надлежне полицијске управе (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија) не старије од 6 месеци; извод из матич-
не књиге рођених (оригинал са холограмом или оверена 
копија); доказ да кандидат зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (само уколико одговарајуће 
образовање није стеченона српскм језику); радна биогра-
фија ЦВ (није обавезно). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
а потребну документацију, заједно са одштампаним и 
попуњеним пријавним формуларом доставља школи лично 
или путем поште на горе наведену адресу, са назнаком” За 
конкурс за секретара”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија. Пре доношења одлуке о избору, кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе од 07.30 до 12.00 часо-
ва на број телефона 011/8770-050.

ОШ „ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ”
11550 Лазаревац, Дула Караклајића 35а

Чистачица

Секретар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за засни-
вање радног односа предвиђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, 
бр. 88/17, 27/18 - други закон и 10/19, 6/20 и 129/21) и то: 
1. да поседује одговарајуће образовање: за радно место 
чистачице основно образовање - I степен стручне спреме; 
за радно место секретара високо образовање из области 
правних наука стечено: а) на студијама другог степена из 
области правних наука (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије); б) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом достављају школи. 
Потуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен 
и одштампан пријавни формулар на званичној страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о неосуђиваности за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона, из казнене евиденције 
МУП-а и суда не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о држављанству не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад, уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од шест месеци). Рок за пријављивање канди-
дата на конкурс је осам дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговреме и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. У поступку одлучивања о избору кандидата 
конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос и упућује кандидате на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично или 
путем препоручене поште на адресу школе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе на 
телефон: 011/8123-915.

ОСНОВНА ШКОЛА „КНЕЗ ЛАЗАР”
11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 29

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду, треба да испуња-
ва и услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: да поседује одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 140 Закона о о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 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 разредне наставе; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију као и непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом, да зна српски језик и језик на којем се изводи 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и потребну документацију зајед-
но са одштампаним формуларом достављају школи. Уз 
пријавни формулар, кандидати достављају следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању (уз мастер диплому доставља се и дипло-
ма о завршеним основним академским студијама); уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију) не 
старије од шест месеци; доказ о неосуђиваности - уверење 
из казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверену фото-
копију) не старије од шест месеци; доказ о знању српског 
језика, достављају само кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Кандидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Доказ о поседовању пси-
хичке, 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 „Прија-
ва на конкурс за радно место наставник разредне наставе”.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
11040 Београд, Црнотравска 27

Предавач за ужу научну област 
Специјална едукација и рехабилитација

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не Законом о високом образовању и Правилнику о начину 
и поступку стицања звања, ближим условима за стицање 
звања и о начину и поступку заснивања радног односа 
наставника и сарадника ВМШСС „Милутин Миланковић” 
Београд. Документа која је потребно доставити: биогра-
фија са библиографијом, оверена фотокопија дипломе VII 
и VII/2 степена, доказ о радном искуству. Напомена: усло-
ви за избор у звање предавача, предвиђени су Законом о 
високом образовању и општим актима Високе медицинске 
школе струковних студија “Милутин Миланковић”, Београд.

Наставник вештина за ужу научну област 
Сестринство

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не Законом о високом образовању и Правилнику о начину 
и поступку стицања звања, ближим условима за стицање 
звања и о начину и поступку заснивања радног односа 
наставника и сарадника ВМШСС „Милутин Миланковић” 
Београд. Документа која је потребно доставити: биогра-
фија са библиографијом, оверена фотокопија дипломе VII 

и VII/1 степена, доказ о радном искуству. Напомена: усло-
ви за избор у звање наставника вештина, предвиђени су 
Законом о високом образовању и општим актима Високе 
медицинске школе струковних студија “Милутин Миланко-
вић”, Београд.

Наставник у звањe вишег предавача за 
ужу научну област Економија

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не Законом о високом образовању и Правилнику о начину 
и поступку стицања звања, ближим условима за стицање 
звања и о начину и поступку заснивања радног односа 
наставника и сарадника ВМШСС „Милутин Миланковић” 
Београд. Документа која је потребно доставити: биогра-
фија са библиографијом, оверена фотокопија дипломе VII, 
VII/2 степена и оверена фотокопија дипломе VIII степе-
на, доказ о радном искуству. Напомена: услови за избор у 
звање вишег предавача, предвиђени су Законом о високом 
образовању и општим актима Високе медицинске школе 
струковних студија “Милутин Миланковић”, Београд.

ОСТАЛО: Наведена документа доставити путем поште, на 
адресу: Правна служба, „За конкурс“, Висока медицинска 
школа струковних студија “Милутин Миланковић”, 11040 
Београд, Црнотравска 27. Пријаве на оглас достављају се у 
року од 15 дана, од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Биохемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области за коју се кандидат бира и други услови утврђе-
ни Законом о високом образовању, Статутом Хемијског 
факултета и осталим општим актима Хемијског факултета 
и Универзитета у Београду. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова конкурса (биографија, списак 
радова, диплома о одговарајућој школској спреми, потврда 
надлежног органа да кандидат није осуђиван са правним 
последицама за кривична дела у смислу Закона о високом 
образовању и остало) достављају се искључиво поштом на 
адресу: Хемијски факултет у Београду, Студентски трг бр. 
12-16, или електронском поштом на адресу office@chem.
bg.ac.rs у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “ОЛГА ПЕТРОВ”
11213 Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9

тел. 011/8871-763, 011/630-0471

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: лице које има одговарајуће образовање из члана 
140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. Закон 10/19, 6/20, 129/21,) и то: 
1. да има одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, за педагога или психолога школе стечено: 
(1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (б) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, (2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, 2. да има дозволу за рад (лиценцу) за наставни-
ка, 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 установи, на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег образовања; 5. да има обу-
ку 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 пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
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од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 7. да се не води 
кривични поступак-није покренута истрага против канди-
дата; 8. да има држављанство Републике Србије; 9. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс (образац на сајту Министар-
ства просвете) кандидат треба да поднесе следећу доку-
ментацију у два примерка: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању (оверену код 
нотара); оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за 
наставника односно стручног сарадника (оверену код нота-
ра); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци); потврду да има најмање осам година рада у 
установи у области образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 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 (уколи-
ко је кандидат поседује); доказ из казнене евиденције МУП 
РС да није осуђиван правоснажном пресудом за следећа 
кривична дела: кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање – уверење из казнене евиденције МУП РС (не 
старије од 6 месеци; доказ да се не води кривични посту-
пак-није покренута истрага против кандидата – уверење 
из надлежног суда (не старији од 6 месеци); доказ да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - потврда повереника за заштиту рав-
ноправности (не старија од 6 месеци); доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (доказ подносе само кандидати који су прет-
ходно обављали дужност директора); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај 
просветног саветника (доказ подносе кандидати који посе-
дују извештај, а уколико не поседују достављају потврду 
да није вршен стручно-педагошки надзор); преглед кре-
тања у служби са биографским подацима; доказе о својим 
стручним и организационим способностима; очитана лична 
карта. Напомена: прихватиће се документа прибављена 
преко портала е-управе. Министар просвете врши избор 
директора школе у року од 30 дана од дана пријема доку-
ментације, доноси решење о његовом именовању о чему 
школа обавештава кандидате који су се пријавили на кон-
курс. Пријаву са доказима о испуњености услова доставити 
са назнаком “Пријава на конкурс за директора школе” пре-
порученом поштом на наведену адресу или лично секрета-
ру школе, у времену од 9.00 до 12.30 часова. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
Београд, Данила Илића 1

тел. 011/2764-558

Психолог
УСЛОВИ: да има одговарајуће високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), односно 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 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), и 
то: професор психологије, дипломирани психолог - општи 
смер или смер школске психологије, дипломирани школски 
психолог - педагог, дипломирани школско-клинички психо-
лог, дипломирани психолог, мастер психолог, дипломирани 
психолог – мастер; лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер треба да поседују 
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик; да има држављанство РС.

ОСТАЛО: документација коју треба приложити: одштам-
пан и попуњен пријавни формулар, који се може преузе-
ти на званичној страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; радна биографиау, са назначеном 
адресом и бројем телефона; доказ о стручној спреми - ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању (уколико је кандидат стекао високо образовање 
на студијама другог степена, доставља оврену фотокопију 
дипломе другог степена и оверену фотокопију дипломе 
основних академских студија); уверење о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, које издаје МУП, не старије од шест месе-
ци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених, (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству, не старије од шест месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); уколико диплома није издата 
на српском језику, као доказ да зна српски језик, кандидат 
прилаже доказ о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе у оригина-
лу или овереној фотокопији. Пријаве, са документацијом, 
подносе се лично или поштом, на адресу школе, у затво-
реној коверти, са назнаком „За конкурс”, а ближе информа-
ције могу се добити у секретаријату школе (број телефона 
011/2764-558), од 9 до 13 часова. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Доказ који се 
односи на способност за рад са децом (лекарско уверење) 
подноси се приликом пријема у радни однос. Сви подаци 
кандидата биће коришћени искључиво за потребе конкур-
са, а све у складу са Законом о заштити података о лично-
сти (“Сл. гласник РС”, број 87/2018).

ОШ “ОЛГА ПЕТРОВ”
11213 Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9

тел. 011/630-0471, 066/288-033

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
1. одговарајуће образовање предвиђено на основу члана 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/2020, 
129/21), и Правилником о степену и врсти образовања 
Наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
3/21, 4/21.17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22, 
16/22): Математика: професор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, про-
фесор информатике - математике, дипломирани матема-
тичар - астроном, дипломирани математичар - примење-
на математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани професор 
математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар 
- професор математике, дипломирани математичар - тео-
ријска математика, дипломирани инжењер математике (са 

изборним предметом Основи геометрије), професор хемије 
- математике, професор географије - математике, профе-
сор физике - математике, професор биологије - математи-
ке, професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани математичар и 
информатичар; дипломирани математичар - механичар; 
мастер професор предметне наставе; мастер математи-
чар – професор математике – мастер инжењер примењене 
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 поло-
женим испитом из предмета геометрија или основи гео-
метрије) или двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике. 2. Да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20) - да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 3. да има држављанство Републике 
Србије; 4. да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: пријавни формулар са сајта Министарства просве-
те; краћу биографију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству Републике Србије- оверену фото-
копију; извод из матичне књиге рођених - оверену фотоко-
пију; доказ о неосуђиваности. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену 
способности коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. 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 пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији “Послови”. Кандидати су дужни да 
попуне пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, и потребну документацију заједно са 
пријавним формуларом доставе на горе наведену адресу 
(за конкурсну комисију). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Ближа обавештења се 
могу добити у секретаријату школе на телефон 011/6300-
471 или моб. 066/288-033.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДИША ЂУРЂЕВИЋ”

11550 Лазаревац, Сјеничка 3
тел. 011/8155-117

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: - поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, то јест високо обра-
зовање стечено: 1) на студијама другог степена -мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске струдије (студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно сручне 
области или области педагошких наука - у ком случају нео-
пходна завршеност студија првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета); или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године); посе-
довање дозволе за рад (лиценце) наствника, васпитача и 
стручног сарадника; поседовање лиценце за директора 
установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити 
изабран, али ће бити дужан да испит за директора установе 
положи у року од две године од дана ступања на дужност); 
поседовање психичке, физичке и здравствене спососбност 
за рад са децом и ученицима; има држављанство Републи-
ке Србије; зна српски језик и језик на којем се оставарује 
образовно-васпитни рад; није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
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за кривична дела насиље у прородици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из гурпе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање; - најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, за директора Школе може бити изабрано лице 
које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог зако-
на, то јест високо образовање стечено на студијама правог 
степена (основне академске, односно струковне специја-
листичке струковне студије) или на студијама у тртајању од 
три године, или више образовање, за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад Наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада на пословима васпитања и 
образовања у установи, после стеченог одговарајућег обра-
зовања. Уз пријаву на конкурс својеручно потписану канди-
дати треба да приложе: биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и прегледом програма рада директора; 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених издатог на прописаном обрасцу са 
холограмом (оригинал или оверену фотокопију; оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (уз 
мастер диплому прилаже се и диплома о завршеним основ-
ним академским студијама); доказ о поседовању дозволе 
за рад наставника или стручног сарадника (оверену фото-
копију документа о положеном испиту за лиценцу односно 
стручном испиту); потварду о радном искуству, најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања (оверену 
фотокопијуили оригинал); доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско увререње, оригинал или оверену фотокопију); 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно- васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стакли на тим језицима); доказ да кан-
дидата није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење из казнене евиднеције 
МУП-а, оригинал или оверену ефотокопију, не старија од 
шест месеци); потврду Повереника за заштиту равноп-
равности да за кандидата није утврђено дискриминаторно 
понашање (оверену фотокопију или оригинал, не старије 
од шест месеци); доказ да против кандидата није покренут 
кривични поступак за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (потврду / уверење из надлежног суда, фотокопију 
или оригинал, не старије од шест месеци); доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора у раду кандидата, 
уколико је вршен надзор (фотокопију извештаја просвет-
ног саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, важи 
само за кандидате који су претходно обављали дужност 
директора школе (фотокопија извештаја о спољашњем 
вредновању кавалитета рада школе); оверену фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује). 
Пријаве на конкурс за избор директора, заједно са потреб-
ном документацијом, доставља се установи у затвореним 
ковертама, са назнаком “Конкурс за директора”, лично или 
препоручном поштом у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса на адресу школе: Основна школа “Диша 
Ђурђевић” 11550 Лазаревац, Сјеничка 3. Неблаговаремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Дос-
тављена документација се не враћа. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити пеко телефона: 011/8155-117.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Ђушина 7

Ванредни професор за ужу научну 
област Основе хемије

УСЛОВИ: А) VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области којој припада ужа научна област. Остали услови 
утврђени одредбама члана 74. став 8. Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 
- др. закон, 67/2019, 6/2020др. закони, 11/2021 - аутентич-
но тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон) и одредбама 
члана 1., 6. и 24 Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа Наставника Универзи-
тета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
200/2017 и 210/2019) у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Радни однос заснива се на 

одређено време од пет година. Остало: Пријаве са прилози-
ма (биографија, списак стручних радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, доказ о учешћу на међународном 
или домаћем научном скупу, доказ о објављеном уџбенику 
или монографији, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству). доставити на адресу: Рударско-гео-
лошки факултет, Ђушина број 7, 11000 Београд, соба 107 у 
року од 15 дана од дана објавиљивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЖИВОМИР САВКОВИЋ”

11409 Ковачевац
Трг Љубомира Ивановића Геџе 11

тел. 011/8213-207

Чистачица
са 85% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава услове из члана 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, 129/2021), услове из Правилника о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Живомир Савковић” 
у Ковачевцу бр. 346, и уз пријаву на конкурс поднесе: 1. 
доказ о одговарајућој врсти и степену стручне спреме (ори-
гинал или оверено сведочанство / уверење о завршеном 
основном образовању и васпитању), 2. доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. доказ о неосуђиваности (потврду не старију од 
шест месеци да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање), 4. уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци) и извод из матичне књиге рођених (не старији од шест 
месеци); 5. доказ о познавању српског језика и језика на 
којем остварује образовно-васпитни рад (доказ доставља 
кандидат само уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику). 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. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: попуњен формулар за пријем у рад-
ни однос у установи образовања и васпитања (доступан 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја); оригинал или оверено све-
дочанство / уверење о завршеном основном образовању и 
васпитања; доказ о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима); уверење о неосуђиваности (не старију од шест 
месеци) да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заш¬тићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискиминаторно понашање. 
Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар који се 
може наћи на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, те да документа-
цију која доказује испуњеност услова конкурса, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом поштом или лично 
доставе школи на адресу ОШ „Живомир Савковић”, 11409 
Ковачевац, Трг Љубомира Ивановића Геџе 11. Пријаве се 
достављају у затвореној коверти са назнаком „Пријава на 
конкурс за пријем у радни однос на радно место чистачи-
це”. Доказ о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси изабрани каднидат пре закључења 
уговора о раду. Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу је Драгана Алексендрић, тел. 011/8213-207, рад-
ним данима од 10-12 часова. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиња-

ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе, сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од достављања образложене листе. Разговор 
са кандидатима биће обављен у просторијама школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РУДОВЦИ”

11566 Рудовци, Душана Петровића Шанета 4
тел. 011/8192-220

Радник на одржавању чистоће – 
чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује ниво образовања 
првог степена – основно образовање, сходно Правилни-
ку о организацији и систематизацији послова у Основ-
ној школи “Рудовци”. Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 75/14, 13/17 
– одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), 
потребно је да кандидати испуњавају и услове предвиђе-
не чланом 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: 1) да имају одговарајуће образовање 
(завршена основна школа); 2). да имају психичку, физич-
ку и здравствену способности за рад са децом и учени-
цима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, 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, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 
5) да знају српски језик и језик на којем остварују обра-
зовно - васпитни рад. Докази о испуњености услова под 
тачкама 1, 3, 4 и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а 
под тачком 2) пре закључења уговора о раду. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 ЗОСОВ, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава а кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос 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 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима и са њима 
обавља разговор. Комисија сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од 
достављања образложене листе кандидата. Конкурс ће 
бити отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, који одштампан уз осталу доку-
ментацију доставља школи. Обавезно је приложити сле-
дећу документацију: оверену фотокопију сведочанства 
о стеченом одговарајућем образовању (сведочанство о 
завршеној основној школи, оригинал или оверена копија), 
уверење о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена копија); доказ о нео-
суђиваности 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 родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
надлежне полицијске управе, не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверена копија), доказ да кандидат зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад 
(достављају само 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 ове-

Наука и образовање
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рена фотокопија). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити лично 
или путем поште на адресу: Основна школа „Рудовци”, 
11566 Рудовци, Душана Петровића Шана 4. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на 
телефон: 011/8192-220.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДИША ЂУРЂЕВИЋ”

Лазаревац, Сјеничка 22
тел. 011/8155-815

Наставник српског језика

Педагог школе

Наставник технике и технологоје
са 60% радног времена

Наставник историје
са 50% радног времена

Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена стручне спреме 
према Правилнику о степену и врести образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, сви кандида-
ти треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 
1. да имају стечено одговарајуће образовање за наставни-
ка у основној школи: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске струдије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
сручне области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. да имају психичку, физичку и здравствену 
спососбност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђи-
вани 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 прородици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гурпе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем се 
оставарује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете (одштампа-
ти га и приложити школи) кандидати су обавезни да прило-
же: оверену фотокопију диоломе о завршеном факултету; 
оверену фотокопију уверење о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу (уколико га кандидт посе-
дује); уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверене копија, не старије од 6 месеци); доказ о 
неосуђиваности 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 про-
родици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из гурпе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; (уверње из казнене 
евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); доказ да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (потврда / уверење из 
надлежног суда, оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од шест месеци); доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стакли на тим језици-
ма. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју посебним решењем именује директор школе. 
Конкурс ће бити објављен у публикацији “Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговаремене и непотпу-

не пријаве се неће узимати у разматрање. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: попуњен формулар 
за пријем у радни однос у установиобразовања и васпи-
тања, доступан на заваничној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технлошког развоја, доказ о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству, уверење о 
неосуђиваности. Сви докази се у оригиналу или овереној 
фотокопији. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са деом и ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос, упућују се на психолошку процену способности за 
рад се децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спсо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове, 
и доставља је директору школе у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Дирекотор школе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од дана достављене образложене листе од стра-
не комисије. Пријаве доставити лично или путем поште на 
адресу: Основна школа “Диша Ђурђевић”, 11550 Лазаре-
вац, Сјеничка 3. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на телефон: 011/8155-815.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
11250 Железник, Југословенска 4

тел. 011/6571-020

Наставник предметне наставе за групу 
стручних предмета електротехнике 

област Електроника
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
поседује одговарајуће образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима - доказ о испуњености услова при-
бавља се пре закључења уговора о раду; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: попуњени пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, са одштампаним пријавним формуларом; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија 
не старије од 6 месеци); оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике 
и друга лица која могу засновати радни однос без поло-
женог одговарајућег испита); доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење МУП-а, не старије од 30 дана од дана 

објављивања конкурса); извод из матичне књиге рођених 
(за кандидате који су променили презиме односно име 
после издавања дипломе), доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења) 
доставља се пре закључења уговора о раду; доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Иза-
брани кандидат који нема положен испит за лиценцу, може 
да обавља послове наставника најдуже две године од дана 
заснивања радног односа у установи. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од достављања образложене листе. Пријаве тре-
ба послати на адресу: Техничка школа у Београду - Желез-
нику, Југословенска 4, ПАК 172112. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара Техничке школе на 
имејл адресу tehnickaskola@sezampro.rs и преко телефона 
011/6571-020 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ КРСТИЋ”

11147 Београд, Живка Настића – Бабе 12
тел. 011/2512-217

Наставник разредне наставе

Наставник информатике и рачунарства

Наставник руског језика

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 60% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чланом 139 став 1 тачка 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) и посебне услове из Правил-
ника о организацији рада и систематизацији радних места 
у ОШ „Ђорђе Крстић” у Београду: 1. да имају одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања: високо образовање за 
наставника основне школе, за педагога и психолога, на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијана у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; канди-
дат мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. 2. да имају психичку, физичку и здрав-
ствену 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик – језик на којем се 
остварује васпитно-образовни рад; Кандидати уз пријаву 
на конкурс треба да доставе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању и оверену фотоко-
пију додатка дипломи (оверене фотокопије не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
из казнене евиденције надлежне полицијске управе да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика (подносе само кандидати који 
су стекли одговарајуће образовање на другом језику); рад-
ну биографију; одштампан попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет старнице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју ће извршити Национална служ-
ба за запошљавање применом стандардизованих поступа-
ка а пре доношења одлуке о избору. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави 
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уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима – лекарско уверење не старије 
од 6 месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаву на конкурс са адресом за достављање поште 
и бројем телефона кандидата са потребном документа-
цијом кандидати достављају поштом на адресу: ОШ „Ђорђе 
Крстић”, 11147 Београд - Жарково, Живка Настића - Бабе 
12, са назнаком „За конкурс “ или лично на наведену адресу 
у секретаријату школе сваког радног дана од 08.00 до 14.00 
часова, у року од 8 дана од објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве комисија ће одбацити.

PU “MEGA KIDS”
11070 Нови Београд

Недељка Гвозденовића 39
тел. 064/8247-796

e-mail: megakids.vrtic@gmail.com

Васпитач
на одређено време, рад у групи са децом 

узраста од 3 до 5 година

УСЛОВИ: Висока или виша стручна спрема, стручни испит 
или лиценца; пожељно радно искуство пожељно.

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време, рад у групи са децом 

узраста до 2 године

УСЛОВИ: Средња или виша стручна спрема; радно иску-
ство: пожељно; стручни испит или лиценца: пожељно. 

ОСТАЛО: Рад у сменама. Пријава за посао је путем теле-
фона 064/8247-796, контакт особа Јелена Тесла. Рок за 
пријављивање на оглас је до 26.02.2023. године.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

“ЂУРО САЛАЈ”
11000 Београд, Немањина 28

тел. 011/2659-290

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у складу 
са Правилником о педагошком и андрагошком асистенту 
(“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019), и то: средње образовање; 
савладан програм обуке за оспособљавање директора, 
наставника, стручног сарадника и андрагошког асистента 
за рад са одраслима: “Интегрални програм обуке за ост-
варивање програма функционалног основног образовања 
одраслих”. Према правилнику о условима у погледу прос-
тора, опреме, наставних средстава и степена и врсте обра-
зовања наставника и андрагошких асистената за оствари-
вање наставног плана и програма основног образовања 
одраслих (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр, 13/2013 
и 18/2013); кандидат који нема савладани програм обуке 
у складу са наведеним правилником, дужан је да достави 
доказ о савладаном одговарајућем програму обуке у року 
од шест месеци од пријема у радни однос; поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; извршена психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на страни кан-
дидата, утврђеног у складу са законом. 

ОСТАЛО: рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије и достављају га Школи уз документацију; доказ о 
држављанству (уверење о држављанству, односно извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); оверен препис / фотокопију документа 

о савладаном програму обуке; доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања. Пријаве треба 
послати на адресу: Школа за основно образовање одра-
слих “Ђуро Салај”, Београд, Немањина 28. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 011/2659-290. 

ОСНОВНА ШКОЛА „1300 КАПЛАРА”
11050 Београд, Панчина 1
e-mail: natasakaplari@sbb.rs

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, број 88/17, 27/18 др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21); да има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Услов 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима доказује се лекарским уверењем 
које изабрани кандидат доставља накнадно, пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати су у обавези да доставе: 
попуњени пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете); оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
извод из казнене евиденције при надлежној ПУ МУП-а или 
оверену фотокопију (не старији од 6 месеци); уверење о 
држављанству РС или оверену фотокопију (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом 
или оверену фотокопију; доказ о знању језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на језику на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад). Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
У току трајања поступка одлучивања о избору кандидата, 
Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва упућују на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Решење о избору кандидата доноси директор 
школе у року од осам дана од дана достављања образ-
ложене листе свих кандидата који испуњавају услове и 
обављеног разговора са кандидатима од стране конкурсне 
комисије. Пријаве на конкурс подносе се лично или поштом 
на адресу: ОШ “1300 КАПЛАРА”, 11050 Београд, Панчина 1. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе преко телефона 011/2411-519.

УНИВЕРЗИТЕТ 
“УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА”

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
И БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Милорада Екмечића 2

Наставник (сва звања) за ужу 
уметничку област односно друштвено-

хуманистичко поље за наставни предмет 
Менаџмент и маркетинг у култури, 

уметности и медијима
на одређено или неодређено време

УСЛОВИ: Диплома доктора уметности или диплома 
магистра уметности, стечене на акредитованој високош-
колској установи, односно акредитованом студијском 
програму у земљи или диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена у иностранству, призната у 
складу са Законом о високом образовању. У звање доцента 
може бити изабрано и лице које има високо образовање 
првог степена са 240 ЕСПБ или другог степена и призната 
уметничка, односно стручно - уметничка дела из области 
за коју се бира. Научни назив доктора наука из научне 
области за коју се бира стечен на акредитованом универ-
зитету и акредитованом студијском програму у земљи или 
диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у 
складу са Законом о високом образовању. Потребно је да 
кандидати имају завршен уметнички факултет, економски 
факултет, факултет организационих наука или менаџмент. 
Обавезни и изборни услови су прописани чланом 74 Зако-
на о високом образовању, Минималним условима за избор 
у звања наставника на универзитету, Статутом Факулте-

та за дипломатију и безбедност и Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и доказима о испуње-
ности услова из конкурса (оверене копије диплома, списак 
репрезентативних уметничких референци, списак научних 
радова, научни радови доставити на ЦД-у или електрон-
ски, извод из матичне књиге рођених-оригинал или овере-
на копија, уверење о држављанству-оригинал или оверена 
копија, потврда о неосуђиваности и потврда да се не води 
кривични поступак-оригинали, не старији од 6 месеци) 
слати на наведену адресу Факултета или електронски на 
е-маил: office@fdb.edu.rs са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Контакт телефон: 011/2620-186. Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Николаја Краснова 8

тел. 011/2433-639

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог 

преко 60 дана
3 извршиоца

Педагог
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене запосленог преко 60 дана

Секретар
на одређено време ради замене запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће образовање – у скла-
ду са чланом 140 и 142 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) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, ...3/2021 и 4/2021); 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (односи се на кандидате који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику). Докази о испуњености усло-
ва 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. Кандидати уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар који преузимају са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - http://www.mpn.gov.rs, треба да доставе следећа 
документа у оригиналу или оверене копије не старије од 
6 месеци: диплому о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије; уверење о 
неосуђиваности; доказ о познавању српског језика и јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља 
се само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику; потписану биографију или ЦВ. 

Наставник предметне наставе - 
наставник енглеског језика

са 70% радног времена

УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће образовање – у скла-
ду са чланом 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, …..3/2021 и 4/2021); 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 

Наука и образовање
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против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (односи 
се на кандидате који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику). Докази о испуњености услова из тача-
ка 1, 3, 4, и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о 
испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора о 
раду. Кандидати уз одштампан и читко попуњен пријавни 
формулар који преузимају са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја - 
http://www.mpn.gov.rs, треба да доставе следећа документа 
у оригиналу или оверене копије не старије од 6 месеци: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству Републике Србије; уверење о неосуђива-
ности; доказ о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику; потписану биографију или ЦВ.

Наставник разредне наставе

Психолог

Наставник предметне наставе - 
наставник хемије

са 90% радног времена

Наставник предметне наставе - 
наставник историје

са 80% радног времена

УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће образовање – у скла-
ду са чланом 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, ..3/2021 и 4/2021); 2. да има пси-
хичку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и 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 (односи 
се на кандидате који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику). Докази о испуњености услова из тача-
ка 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о 
испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора о 
раду. Кандидати уз одштампан и читко попуњен пријавни 
формулар који преузимају са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја - 
http://www.mpn.gov.rs, треба да доставе следећа документа 
у оригиналу или оверене копије не старије од 6 месеци: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству Републике Србије; уверење о неосуђива-
ности; доказ о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику; потписану биографију или ЦВ.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће образовање – основ-
но образовање у складу са Правилником о организацији и 
систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Свети 
Сава” Београд; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, 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 образовно-васпитни 
рад (односи се на кандидате који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику). Докази о испуњености усло-

ва 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. Кандидати уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар који преузимају са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - http://www.mpn.gov.rs, треба да доставе следећа 
документа у оригиналу или оверене копије не старије од 6 
месеци: диплому о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије; уверење о нео-
суђиваности; доказ о познавању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику; потписану биографију или ЦВ.

ОСТАЛО: конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе која утврђује испуњеност услова кандида-
та 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 који су изабрани 
у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и сачињава 
записник који доставља директору у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве се подносе 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији “Послови”. Неблаговремене, неуредне и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима 
о испуњености услова (потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом) доставити лично у 
просторији секретаријата школе, радним даном од 08.00 до 
14.00 часова или на адресу школе ОШ „ Свети Сава”, Бео-
град, Николаја Краснова 8, у коверти, са назнаком “За кон-
курс”. Подаци који се прикупљају од кандидата биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку, у складу са Законом о заштити података о лично-
сти („Службени гласник РС”, бр. 87/18). Ближе информације 
могу се добити у секретаријату школе лично или позивом 
на телефон: 011/2433-639.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”

11000 Београд, Сењачка 31
тел. 011/3692-733

Наставник уметничких и струковних 
предмета у музичкој школи и одређених 

стручних предмета у стручној школи - 
гитара

Наставник уметничких и струковних 
предмета у музичкој школи и одређених 

стручних предмета у стручној школи - 
флаута

Наставник уметничких и струковних 
предмета у музичкој школи и одређених 

стручних предмета у стручној школи - 
хармоника

Чистачица

УСЛОВИ: лице које има одговарајуће високо образовање 
за наставника или стручног сарадника у складу са чл. 139 
став 1 и чланом 140 став 1 и 2 и чланом 142 Закона о осно-
вама система образовња и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник “ бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 
9/2020 и 18/2020); има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на ком се остварује обра-
зовно васпитни рад. За радно место чистачица је потреб-
на диплома о најмање завршеном основном образовању. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства Просвете, а потребну 

документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидат 
доставља: биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем образо-
вању из члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанству РС, доказ из казнене евиден-
ције МУП-а РС о неосуђиваности - прибавља се у полицији 
на општини у којој кандидат има пребивалиште, извод из 
матичне књиге рођених, доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, односно уве-
рење да су у току студија положили испите из педагогије, 
психологије и методике или доказ да су положили испит за 
лиценцу за рад наставника и стручног сарадника у скла-
ду са чланом 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који је изабран пре закључивања уговора о раду. 
Уз пријаву кандидат доставља оверене копије докумена-
та или оригинале не старије од шест месеци. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
на конкурс предати непосредно у секретаријату школе у 
затвореној коверти или слати на адресу школе: Музич-
ка школа, „Станислав Бинички” Београд – Савски венац, 
Сењачка 31. Контакт телефон: 011/3692-733. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ”

11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 4
тел. 011/8123-229

Наставник музичке културе
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да испуњавају услове за 
заснивање радног односа предвиђене чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања: 1. поседо-
вање одговарајућег образовања; 2. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; 3. поседовање држављанства Републике Србије; 
4. знање српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; 5. 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 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 против 
човечности и других добара заш¬тићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију као и 
непостојање дискриминаторног понашања на страни кан-
дидата, утврђеног у складу са законом. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете и потребну документацију зајед-
но са одштампаним формуларом достављају школи. Уз 
пријавни формулар, кандидати достављају следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, не старију од шест месеци; диплома о завршеном 
високом образовању на студијама другог степена (300 
ЕСПБ бодава) или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септебра 2005. године, а у складу 
са чланом са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања - уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије 
од шест месеци (оргинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству, не старије од шест месеци (оргинал 
или оверену фотокопију) и доказ о знању српског језика 
достављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику; ЦВ (биографија кандида-
та); потврду повереника за заштиту равноправности да 
за кандидата није утврђено дискриминаторно понашање 
(оверену фотокопију или оригинал, не старије од шест 
месеци). Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи 
избор каднидата које упућује на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима, 
доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Прија-
ве доставити лично или путем препоручене поште на адре-
су школе: Основна школа “Војислав Вока Савић”, 11550 
Лазаревац, Доситеја Обрадовића 4.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
Београд, Старине Новака 24 

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА

Београд, Војводе Степе 283
тел. /факс: 011/24 71-099
e-mail: office@viser.edu.rs

www.atuss.edu.rs, www.viser.edu.rs

Сарадничко звање сарадник у настави 
за област Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужа стручна област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Услови и подаци о потребној стручној оспособље-
ности, знањима и вештинама, односно компетенцијама 
које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат не 
сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична 
дела из члана 72. став 4 Закона о високом образовању; 
кандидат мора имати завршене основне студије са просеч-
ном оценом најмање 8, на акредитованој високошколској 
установи и акредитованом студијском програму; кандидат 
мора имати статус студента на мастер академским, или 
мастер струковним студијама, или на специјалиситичким 
академским студијама или специјалистичким струков-
ним студијама у научној или стручној области за коју се 
бира; кандидат мора испољавати способност за наставни 
рад, што се доказује: ако је кандидат лице које има педа-
гошко искуство, кандидат мора имати позитивну оцену 
педагошког рада у студентским анкетама које се односе 
на претходни изборни период, ако је кандидат лице које 
нема педагошко искуство, кандидат мора бити позитивно 
оцењен на приступном предавању, у складу са одгова-
рајућим општим актом Академије. Пријаве на конкурс, могу 
се поднети најкасније до 6. фебруара 2023. године. Прија-
ве на конкурс се могу предати лично, искључиво радним 
данима (понедељак-петак) од 10 до 16 часова, или послати 
путем поште, на адресу: Висока школа електротехнике и 
рачунарства, Војводе Степе 283, Београд – 11010 Вождо-
вац“. Пријаве послате поштом морају стићи у Одсек Висока 
школа електротехнике и рачунарства до истека наведеног 
рока за конкурисање, иначе ће се сматрати неблаговреме-
ним и биће одбачене. Такође, неразумљиве или непотпуне 
пријаве на овај конкурс, као и пријаве на овај конкурс уз 
које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене. 
Лично име и контакт подаци лица задуженог за давање 
обавештења о конкурсу: Горан Пантић, адреса е-поште: 
pgoran@viser.edu.rs, канцеларија 002, Војводе Степе 283 
Вождовац, Београд. Пријава на конкурс мора обавезно да 
садржи: податке неопходне за идентификовање сарад-
ничког звања (односно радног места) за које кандидат 
конкурише, што подразумева обавезно навођење сарад-
ничког звања за које се конкурише, области и уже стручне 
области (ако је она наведена); податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, кон-
такт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је 
кандидат поседује). Уз пријаву на овај конкурс се обавезно 
достављају и следећи докази: уверење надлежног орга-
на (МУП) о неосуђиваности за напред наведена кривична 
дела (из члана 72 став 4 Закона о високом образовању), не 
старије од месец дана. Уколико кандидату уверење о нео-
суђиваности не буде издато до затварања овог конкурса, 
кандидати приликом пријаве на конкурс достављају потвр-
ду да су поднели захтев за издавање тог уверења, док само 
уверење о неосуђиваности треба да доставе без одлагања, 
а морају га доставити најкасније до дана заснивања рад-
ног односа; оверене фотокопије високошколских испра-
ва о стеченом степену потребног, односно одговарајућег 
високог образовања, који је прописан као услов за избор 
у сарадничко звање за које се конкурише. Подносе се ове-
рене фотокопије диплома са свих нивоа студија које је кан-
дидат завршио; уверење високошколске установе о томе 
да кандидат има статус студента на мастер студијама који 
је прописан као услов за избор у сарадничко звање за које 
се конкурише; извод из матичне књиге рођених (или ове-
рену фотокопију); уверење о држављанству (или оверену 
фотокопију); радна биографија (CV) и одговарајуће доказе 
који потврђују наводе из биографије; ако је кандидат лице 
које је раније обављало наставни рад, одговарајући доказ 
да кандидат поседује позитивну оцену укупног досадашњег 
наставног, односно педагошког рада (потврда образовне 
установе на којој је кандидат обављао досадашњи настав-
ни, односно педагошки рад, резултати студентских анкета 
и слично); ако такви докази постоје, одговарајуће доказе о 
поседовању захтеваних референци, односно о поседовању 
захтеваних стручних знања, вештина, односно компетен-
ција, када је то наведено као услов (лиценце, сертификати, 

уверења, потврде и слично). Подаци о месту и дану када 
се очекује да ће започети провера оспособљености, знања 
и вештина, односно компетенција кандидата у изборном 
поступку, ако се таква провера буде спроводила. Процена 
испуњености општих и посебних услова за избор у сарад-
ничка звања у погледу којих се расписује овај конкурс, 
вршиће се на основу доказа које кандидати прилажу уз 
пријаву на конкурс и у складу са Правилником о избору и 
ангажовању наставника и сарадника Академије. Провера 
оспособљености, знања и вештина, односно компетенција 
кандидата, ако се таква провера буде спроводила, може се 
одржати 7. фебруара 2023. године или касније у просто-
ријама Одсека Висока школа електротехнике и рачунар-
ства, Војводе Степе 283, Београд. Кандидат који поднесе 
благовремену, уредну и потпуну пријаву на овај конкурс и 
за кога се, на основу доказа приложених уз пријаву на овај 
конкурс, утврди да испуњава потребне услове за избор у 
звање у погледу кога конкурише, накнадно ће бити оба-
вештен о тачном времену одржавања провере оспособље-
ности, поседовања тражених знања и вештина, односно 
компетенција, уколико је потребно да се таква провера 
одржи.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”
11562 Јунковац, Трг ослобођења 1
e-mail: oskrcun.sekretar@gmail.com

Професор географије

Оглас објављен 18.01.2023. године, у публикацији послови 
мења се за радно место професор географије, и исправно 
треба да гласи: 

Професор географије
са 50% радног времена

ОШ “ЗАГА МАЛИВУК”
11210 Београд, Грге Андријановића 18

Наставник предметне наставе српски 
језик и књижевност

Наставник предметне наставе француски 
језик

са 56% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 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), и то: 1. да има одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на кон-
курс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закљу-
чења уговора о раду.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 ст. 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24 
/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17) 
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 
6/20 и 129/21) и то: 1. да има основно образовање 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-

летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе 
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из 
тачке 2 пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: 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 овере-
на копија); уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија не старија од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених; уверење о неосуђиваности (оригинал или 
оверена копија не старија од једног месеца - издаје МУП); 
доказ да против кандидата није покренут кривични посту-
пак из члана 139 став 3 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (потврда / уверење надлежног 
основног суда оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 1 месеца); поврда да није утврђено дискриминаторно 
понашање прибавља се од Повереника за родну равноп-
равност; доказ о знању српског језика (односи се на канди-
дате који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља кандидат 
изабран по конкурсу пре закључења уговора о раду. Пода-
ци који се прикупљају од кандидата биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о личности („Служ-
бени гласник РС”, број 87/18). Пријаве са документима који-
ма се доказује испуњеност услова конкурса доставити на 
адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком „За кон-
курс”, лично или поштом препоручено, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информа-
ције могу се добити у секретаријату школе лично или пози-
вом на телефон: 011/2712-371.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

11080 Земун, Немањина 9

Стручни сарадник – корепетитор

Наставник технологије звучно музичког 
процеса аудио миди и дизајн звука за 

медије

Помоћник медијске продукције

Наставник клавира
2 извршиоца

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање 
радног односа у складу са чл. 24 Закона о раду („Сл. глас-
ник” РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
одлука УС и 95/18 – аутентично тумачење) могу засновати 
радни однос под условима из члана 139 ЗОСОВ: да имају 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 6/20), чл. 3 
и 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и 
уметничким школама у подручју рада Култура, уметности 
и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17, 9/201914/2020 и 2/2021) и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Службени гласник - Просветни 
гласник РС” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020); да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик, образовно-васпитни рад се остварује на српском 
језику. Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријав-

Наука и образовање
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ни формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, биографију 
са следећим доказима о испуњености услова: доказ о сте-
ченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија 
дипломе и додатака дипломи, уверења – уколико дипло-
ма још није издата); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених; доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, односно уве-
рење да су у току студија положили испите из педагогије 
и психологије или доказ да су положили стручни испит, 
односно испит за лиценцу (у складу са чланом 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања односно да 
поседују најмање 30 ЕСПБ); доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (извод из казнене евиденције МУП-а РС, 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 уста-
нове. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се преузима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом кандидати достављају Школи најкасније 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор сем чистачица, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Лице задужено за информације о јавном конкурсу је адми-
нистративни радник, тел. 011/2615-223. Решење о избору 
кандидата донеће директор школе, у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве се под-
носе на адресу: Музичка школа “Коста Манојловић”, 11080 
Земун, Немањина 9, са назнаком “За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Статистика 
и математика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су прописани одред-
бама Закона о високом образовању, Минималним условима 
за избор у звања наставника на универзитету, које је донео 
Национални савет за високо образовање, Статутом Универ-
зитета у Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 
Одлуком Универзитета у Београду којом се уређује посту-
пак и оцена приступног предавања високошколске устано-
ве и општим актима Универзитета у Београду - Економског 
факултета којима се уређују услови и поступак за стицање 
звања наставника и поступак и оцена приступног преда-
вања. Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка 
и наставничка оријентација кандидата у области макрое-
кономских модела и демографске анализе. Кандидати су у 
обавези да у пријави назначе своју научно-истраживачку и 
наставничку оријентацију.
 
Сарадник у настави за ужу научну област 

Статистика и математика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су прописани одред-
бама Закона о високом образовању, Статутом Факултета, 
Правилника о ближим условима за избор сарадника Факул-
тета и Критеријума за стицање звања наставника и сарад-
ника Економског факултета. Посебан услов за кандидате је 
научно-истраживачка и наставничка оријентација кандида-
та у области пословне аналитике и операционих истражи-
вања. Кандидати су у обавези да у пријави назначе своју 
научно-истраживачку и наставничку оријентацију.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова конкурса и прилозима: биографија, библиографија 
(списак радова и радови), копије диплома, копија уверења 
о држављанству, достављају се на адресу: Универзитет у 
Београду – Економски факултет, Каменичка број 6, соба 
139, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„НАДА ДИМИЋ”

11080 Земун, 22. октобра 19
тел. /факс. 011/2190-386

e-mail: esnadadimic@yahoo.com
www. esnadadimic.rs

Наставник предметне наставе за правну 
групу предмета

са 80% ангажовања

УСЛОВИ: У складу са чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21) 
потребно је да кандидат испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање из области правних наука на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) или 
завршене основне студије у трајању од најмање 4 године 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, за кривична дела насиља у породици, 
одузимања малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примања и давања мита, за кривична дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

Техничар одржавања информационих 
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У складу са чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21) потребно 
је да кандидат испуњава следеће услове: да има средње 
стручно образовање, IV степен, са одговарајућим знањем 
из области информационих система и технологија, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, за кривична 
дела насиља у породици, одузимања малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примања и давања мита, за 
кривична дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену санкцију и 
за које није у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидати приликом пријаве на конкурс обавез-
но прилажу: пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (кандидати који се пријављују за радно место 
наставник предметне наставе за правну групу предмета, 
ако су диплому стекли по прописима који важе након 10. 
септембра 2005. године, обавезни су доставити дипломуу 
о завршеним основним студијама и диплому о завршеним 
мастер студијама); кратку биографију; уверење или потвр-
ду о неосуђиваности за горе наведена кривична дела коју 
издаје полицијска управа (оригинал, не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству не старије 
од шест месеци, (оригинал или оверену фотокопију); доказ 
о знању српског језика, на коме се остварује образовно-вас-
питни рад доставља само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику. Кандидати потребну 
документацију достављају лично у секретаријат Школе, 
или на адресу: Економска школа „Нада Димић”, 22. октобра 
бр. 19. Земун, у року од осам дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Телефон 
за информације: 011/2193-982.

ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
11080 Земун, Градски парк 1

Наставник српског језика и књижевности

Наставник енглеског језика

Наставник физике
са 61,4% радног времена

Наставник хемије
са 70% радног времена

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним члановима 139, 140, 142 
, 143 и 144 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и под условима прописаним важећим Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022).

Административни радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139 и чл. 143 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да поседује 
средње образовање у трајању од 4 године (стечено звање 
економски техничар и гимназија).

Административно-финансијски радник
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139 и чл. 143 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да поседује 
средње образовање у трајању од 4 године и стечено звање 
економски техничар.

Чистачица

Чистачица
са 59% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним чланом 139 и чланом 
143 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да поседује завршено основно образовање (први степен 
стручне спреме). 

Техничар одржавања информационих 
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139 и чл. 143 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да поседује 
средње образовање у трајању од 4 године (електротехни-
чар информационих технологија; администратор рачунар-
ских мрежа; електротехничар рачунара).

ОСТАЛО: Кандидати на конкурс достављају одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
уз који достављају следеће своју краћу биографију (ЦВ), 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци од датума објављивања конкурса), оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверену фотокопију доказа (који издаје 
орган МУП-а) о неосуђиваности правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 
(не старије од 6 месеци од датума објављивања конкур-
са). Кандидат мора да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандида-
те који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику). Кандидати који буду изабрани у ужи избор, упућују 
се на психолошку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака.Доказ о психичкој, 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење), изабрани/е кандидати/киње 
прибављају и достављају послодавцу, Земунској гимназији, 
пре закључења уговора о раду. Подаци који се прикупљају 
у конкурсном поступку, биће коришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Сл. гласник РС” бр. 
87/2018). Пријавни формулар са свим конкурсом траженим 
документима и доказима о испуњавању услова, доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запошљавање, на 
адресу Земунска гимназија, 11080 Земун, Градски парк 1, са 
назнаком “За конкурс – не отварати“.

ПУ “ШУМСКА БАЈКА”
Београд, Миљаковачки виногради 17

e-mail: office@sumskabajka.rs

Васпитач
пробни рад је два месеца

УСЛОВИ: да особа воли децу, да ужива у раду са њима, да 
је сарадљива у колективу, да има развијен осећај за колек-
тив и да је отворена за стицање нових знања. Радне био-
графије занинтересовани треба да доставе на имејл office@
sumskabajka.rs

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Батајница, Браће Михајловић-Трипић 2

Наставник разредне наставе

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

Наставник енглеског језика
са 70% радног времена

Наставник музичке културе
са 95% радног времена

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо образовање, 
прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања за наставника, васпитача и 
стручног сарадника основне школе и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 
и 4/2021): а) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисти-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. год. Лице из подтачке (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 2) Да лице 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да лице није правноснажном суд-
ском 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, одузимање мало-
летног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језика: кандидат, наставник или стручни сарад-
ник, мора имати стечено основно, средње, више или високо 
образовање на српском језику, или имати положен испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, који у штампаној форми дос-
тавља школи. Уз попуњен пријавни формулар доставити: 
оверену фотокопију дипломе о завршеним основним сту-
дијама, оверену фотокопију дипломе о завршеним мастер 
академским студијама, односно оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним студијама у четворогодишњем трајању по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. год.; оверену фотокопију уверења о поло-

женом стручном испиту или испиту за лиценцу (важи за 
кандидате који нису приправници); уверење о држављан-
ству - оверена фотокопија; извод из матичне књиге рође-
них - оверена фотокопија; уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном судском пресудом за кривична дела из 
тачке 3) услова конкурса – не старије од 6 месеци; радну 
биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) под-
носи 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 програ-
му одговарајуће високошколске установе, осим за кандида-
те који су стекли образовање на српском језику. Решење о 
избору кандидата доноси директор школе у року од осам 
дана од достављања образложене листе кандидата који 
испуњавају услове конкурса. Основна школа „Бранко Ради-
чевић” у Батајници, као руковалац подацима о личности, 
предузимаће све потребне техничке и организационе мере 
за заштиту личних података кандидата, ради спречавања 
случајног или незаконитог уништења, или случајног губит-
ка, измена, неовлашћеног откривања, коришћења или 
приступа подацима као и од свих незаконитих облика обра-
де. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фикс-
ног и мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. 
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са документима који-
ма се доказује испуњеност услова конкурса доставити на 
адресу: Основна школа „Бранко Радичевић” 11273 Батајни-
ца, Браће Михајловић-Трипић 2.

ОШ “ЈАНКО КАТИЋ”
11453 Рогача, Космајска 153

тел. 011/8255-021

Наставник српског језика и књижевности
са 95% радног времена

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, 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 тумачење), услове прописане чланом 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021): 
да има одговарајуће образовање; за наставника, васпи-
тача и стручног сарадника основне школе и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 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): а) на сту-
дијама 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 предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из подтачке (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; за 
чистачицу основно образовање и васпитање у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
у Основној школи „Јанко Катић” у Рогачи; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
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 дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете који у 
штампаној форми доставља школи. Уз попуњени пријав-
ни формулар доставити: оригинал или оверену копију 
дипломе о завршеном високом образовању, оверену 

фотокопију уверења о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу (важи за кандидате који нису приправ-
ници-за радно место наставника) односно сведочанства о 
завршеном основном образовању и васпитању (за радно 
место чистачице); уверења или потврде надлежних орга-
на (МУП, суд, оригинали, не старији од 6 месеци), да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела са правним последицама у смислу члана 139 став 1 
тачка 3) Закона и да није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија, не старије од 6 месеци); радну биографију. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
(лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Доказ о знању српског језика, 
доставља само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. ОШ „Јанко Катић” као руко-
валац подацима о личности предузимаће све потребне 
техничке и организационе мере за заштиту личних пода-
така кандидата, ради спречавања случајног или незако-
нитог уништења, коришћења или приступа подацима 
као и од свих незаконитих облика обраде. Пријава на 
конкурс мора садржати актуелни број телефона и тачну 
адресу пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос након пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља је директору који доноси решење о избору 
кандидата, у року од 8 дана од дана достављања образ-
ложене листе. Пријаве са документима којима се доказује 
испуњеност услова конкурса доставити на адресу: Основ-
на школа „Јанко Катић”, 11453 Рогача, Космајска 153, у 
затвореној коверти са назнаком „За конкурс” путем поште 
или лично у канцеларију секретара школе од 09.00 до 
12.00 часова, радним данима. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на телефон: 011/8255-021. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “ЗМАЈ”
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 25

тел. 011/2600-667, 011/3018-945
e-mail: tszmaj@mts.rs

Секретар
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве прописане чланом 139 и 140 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 
од 28.12.2021. године) и то: 1. да имају одговарајуће висо-
ко образовање из области правних наука и то стечено 
на: студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) или основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4. да имају држављанство Републике Србије, 5. да 
знају српски језик. Уз пријавни формулар који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просвете кандида-
ти достављају потребну документацију у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” 
на горе наведену адресу школе. Уз пријаву потребно је 
доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених, 
фотокопију дипломе, уверење о неосуђиваности издато 
од стране МУП Србије и уверење о држављанству. Фото-
копије докумената морају бити оверене. Оригинали уве-
рења не смеју бити старији од 6 месеци. Доказ да има 
одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора ораду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

Наука и образовање
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ОШ “ЛАЗА КОСТИЋ”
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 72

тел. 011/7130-656
e-mail: skola@lazakostic.edu.rs

Наставник биологије

Радник на одржавању хигијене / 
чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 27/2018 (II – др.закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и то: 1. да има одго-
варајуће образовање: за радно место наставник биологије 
– образовање у складу са чл. 140 -143 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; за радно место радник на одржавању 
хигијене/чистачица – основно образовање; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик. Кандидат је 
у обавези да приложи следећа документа, у оригиналу или 
овереној копији: попуњен пријавни формулар (одштампан 
са интернет странице Министарства просвете); диплому о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ о неосуђива-
ности за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона: да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); доказ о познавању 
српског језика - подноси само кандидат који није стекао 
образовање на српском језику; радну биографију. Доказ 
о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Кандидат који буде изабран 
биће у обавези да, пре закључења уговора о раду, за доку-
мента која је приложио као оверену копију достави на увид 
оригинална документа. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете Републике Србије, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови”. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 овог закона, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати из става 4. овог члана, 
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
из става 6. овог члана, сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и доставља је директору 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор установе доноси решење о избору кан-
дидата по конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе из става 7. овог члана. Пријавни фор-
мулар и потребну документацију послати на адресу школе: 
ОШ”Лаза Костић”, Милентија Поповића бр. 72, Нови Бео-
град, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Лице задуже-
но за давање обавештења о конкурсу је секретар школе, 
телефон: 011/7130-656. Рок за достављање пријава износи 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу “Послови”. 

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
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Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања - сте-
чено високо образовање: (1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (а) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (б) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка, при чему мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. (2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Кандидати за наставника српског језика и књижевности 
морају да имају образовање према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма (“Сл. гл. РС- Просветни гласник” бр. 4/2022, 14/2022 и 
15/2022): професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност; про-
фесор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
општу књижевност; професор српског језика и српске књи-
жевности; професор српскохрватског језика са јужносло-
венским језицима; професор југословенске књижевности 
и српског језика; професор југословенске књижевности са 
страним језиком; професор српског језика и књижевности; 
професор српске књижевности и језика; професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу; профе-
сор југословенских књижевности; дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност; дипломирани филолог српс-
ког језика са јужнословенским језицима; мастер професор 
језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; 
Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска 
књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвис-
тика; Српскафилологија: српски језик и књижевност; Срп-
ски језик и примењена лингвистика; Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; 
Компаративна књижевност са теоријом књижевности); 
мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски 
језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижев-
ност и језик; Српска књижевност и језик са општомкњи-
жевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; 
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компа-
ративна књижевност, Српски језик као страни); мастер про-
фесор књижевности и језика (србиста); мастер професор 
књижевности и језика – компаратиста; мастер професор 
предметне наставе; 2) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима (доказ се подноси 
пре закључења уговора о раду); 3) неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) знање 
српског језика.

Наставник практичне наставе - фризер
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања- у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у средњој 
стручној школи (“Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 4/2022. 
и 15/2022) лице са стеченим високим образовањем и прет-
ходно завршеном специјализацијом креатор женских фри-
зура; лице са завршеним студијама на вишој школи, са 
претходно завршеном специјализацијом – креатор жен-
ских фризура; креатор женских фризура; лице са стеченим 
високим образовањем и претходно завршеном специјали-
зацијом – креатор мушких фризура; лице са завршеним 
студијама на вишој школи, са претходно завршеном спе-
цијализацијом – креатор мушких фризура; креатор мушких 
фризура; лице са завршеним мастер академским студијама, 
претходно положен специјалистички, односно мајсторски 
испит и радним искуством у струци у трајању од најмање 
пет година; лице са завршеним основним академским сту-
дијама, претходно положен специјалистички, односно мајс-
торски испит и радним искуством у струци у трајању од нај-

мање пет година; лице са завршеним основним струковним 
студијама, претходно положен специјалистички, односно 
мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од 
најмање пет година.

Дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене послове

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања у скла-
ду са Уредбом о Каталогу радних места у јавним службама 
и другим организацијама у јавном сектору и Правилником 
о организацији и систематизцији послова у Школи за негу 
лепоте - 7. степен стручне спреме дипломирани економиста.

Референт за финансијско 
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања- у скла-
ду са Уредбом о Каталогу радних места у јавним службама 
и другим организацијама у јавном сектору и Правилником 
о организацији и систематизцији послова у Школи за негу 
лепоте - 4. степен стручне спреме.

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања

са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања- у скла-
ду са Уредбом о Каталогу радних места у јавним службама 
и другим организацијама у јавном сектору и Правилником 
о организацији и систематизцији послова у Школи за негу 
лепоте - 4. степен стручне спреме средње техничке школе. 

ОСТАЛО: општи услови: 2) психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима (доказ се подно-
си пре закључења уговора о раду); 3) неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) знање 
српског језика. Кандидати подносе следећу документацију: 
одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ да нису осуђивани пра-
воснажном 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 родоскрнављење, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из груп кривичних 
дела против полне слободе, групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
– уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о знању српског језика (кандидати који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику не 
подносе овај доказ); радну биографију. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са 
потребном документацијом подносе се у затвореној ковер-
ти, на адресу школе, лично, радним данима од 09.00 до 
14.00 часова, или препоручено поштом са назнаком „За 
конкурс за посао”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Доцент за ужу научну област 
Комуникологија и информатика

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Медијске 
студије, новинарство и медијско право

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне 
спреме, односно докторат наука из уже научне области 
за коју се бирају, као и да испуњавају услове предвиђе-

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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не Законом о високом образовању (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20. - др. 
закон, 11/21-аутентично тумачење, 67/21. и 67/21 - др. 
закон), Статутом Универзитета у Београду и Факултета 
политичких наука за избор у звање доцента и Правилни-
ком о минималним условима за стицање звања наставни-
ка на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 192/16 са изменама и допунама). Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, 
оверен препис диплома и додатака диплома/уверења о 
положеним испитима свих нивоа студија, очитана/копија 
личне карте кандидата, списак научних и стручних радова, 
објављене радове и друге доказе у складу са напред наве-
деним актима) доставити на адресу Факултета политичких 
наука, Београд, Јове Илића 165 у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву са доказима кандидат 
доставља и својеручно потписану изјаву о изворности која 
је у електронском облику доступна на линку www.fpn.bg.ac.
rs/5010. Кандидатима који поднесу благовремене и потпуне 
пријаве и који испуњавају услове конкурса организоваће 
се приступно предавање у складу са Одлуком о извођењу 
приступног предавања на Универзитету у Београду („Глас-
ник Универзитета у Београду” бр. 195. Од 22.09.2016. годи-
не, са изменама и допунама). Неблаговремено достављене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”

11000 Београд, Умчарска 2

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

Наставник математике

Наставник информатике

Чистачица

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
под условима прописаним чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“ бр. и 129/21): 
1) наставници да имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника за рад у 
основној школи („Сл. гл.РС” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 
и 10/2016, 2/2017 и 3/2017); 1а) чистачица да има завр-
шену основну школу 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство РС; 5) да зна српски 
језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи.Уз пријемни формулар (са званичне интернет 
странице), потребно је да кандидат достави школи: ове-
рену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте 
стручне спреме; за наставнике доказ о положеном испи-
ту из психологије и педагогије у току студија или доказ 
о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу/ или 
други доказ о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченом на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова којих најмање по 6 бодова 
из психолошких педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова - издато од одговарајуће висо-
кошколске установе; уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (оригинал), не старије од 6 месеци; уверење 
о држављанству, оверена фотокопија не старија од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених издат на про-
писаном обрасцу са холограмом, оверена фото- копија; 
уколико диплома није издата на српском језику, потврду 
да зна српски језик, за лица која нису стекла образовање 
на српском језику доказ о положеном испиту из српског 
језика са методиком по програму одговарајуће висикош-
колске установе за радно место наставника. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор упућују се на психолош-

ку процену способности за рад. са ученицима који врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима - лекарско уверење подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Неће се разматрати пријаве које 
су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени 
докази који се траже конкурсом као и оних канидата који 
не испуњавају услове у погледу врсте и степена струч-
не спреме. Пријавни формулар, биографија, конкурсом 
тражене доказе о испуњавању услова доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса лично или на 
адресу Умчарска 2, са назнаком “За конкурс“.

ФАРМАЦЕУТСКО-
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ШКОЛА

11000 Београд, Донска 27-29

Наставник масаже (вежбе) 
са 85% радног времена

Наставник медицинске групе предмета

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање – у складу са чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”бр. 88/2017, 27/2018 и др.закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада здрав-
ство и социјална заштита (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 4/2022); 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 и родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен формулар 
(налази се на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја) доставити: писану биографију, 
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми (не 
старије од 6 месеци), оверену копију или оригинал уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), оверена копија или оригинал извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци), потврду о 
некажњавању надлежне полицијске управе (не старије 
од 6 месеци), очитану личну карту. Доказ о знању срп-
ског језика, на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, доставља само кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику. Пријава на конкурс 
мора садржати актуелни број телефона и тачну адресу 
пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе и која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе, сачињава образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају услове и дос-
тавља је директоруу 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. Пријаве са документи-
ма којима се доказује испуњеност услова конкурса доста-
вити на адресу: Фармацеутско-физиотерапеутска школа 
у Београду, Донска 27-29, Београд - Звездара, у затворе-
ној коверти са назнаком „За конкурс” и назнаком за које 
радно место се подноси пријава на конкурс, путем поште 
или лично у канцеларију секретара школе од 08.00 до 
14.00 часова радним данима. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана од дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА 
ГИМНАЗИЈА 

КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а

тел. 011/2570199
e-mail: office @ koledz-beograd.edu.rs

Наставник филозофије
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање одређеног 
занимања, према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у Гимназији. Обавезно знање енглеског језика (конверза-
цијски ниво). Уз пријаву приложити: биографију, уверење 
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, ове-
рену фотокопију дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, као и достављање документације која није у складу са 
наведеним неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс 
слати на имејл адресу: office@koledz-beograd.edu.rs

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
11232 Рипањ, Ерчанска 3

тел. 011/8650-480

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник географије

Дефектолог

Наставник математике
са 67% радног времена

Наставник информатике и рачунарства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Услови конкурса прописани су чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања: а) 
да има одговарајуће високо образовање за наставника 
у складу са чланом 140 Закона о основама система вас-
питања и образовања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи, и то: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, 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 педагош-
ких наука, уз услов завршених студија првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, однсоно групу предмета; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. б) Лекарско уверење, односно доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључивања уговора о раду); 
в) 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 насиља 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 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) 
зна српски језик на коме се оставрује образовно-васпитни 
рад. Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
и кратку биографију, кандидат треба да достави следеће 
доказе: оверен препис или фотокопија дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, односно уверења ако 
диплома није издата (оверена копија не старија од шест 
месеци): уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија не старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија не ста-
рија од шест месеци), уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за претходно наведена кривич-
на дела (оригинал или оверене фотокопија уверења из 
казнене евиденције МУП-а, надлежне полицијске управе 
не старија од 6 месеци), доказ о знању српског језика 
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(односи се на кандидате који нису стекли одговарајуће 
образовање на српском језику). очитану или фотокопију 
лине карте. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са одштампаним формула-
ром достављају горе наведену документацију. Пријаву са 
потребном документацијом достављају се у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на адресу Основне школе 
„Вук Караџић” 11232 Рипањ, Ерчанска 3. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве на конкурс се неће узети у разма-
трање, као ни фотокопије документа која нису оверена 
од стране надлежног органа (јавног бележника, орга-
на градске или општинске управе, суда). Подаци који се 
прикупљају од кандидата биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку, а у скла-
ду са Законом о заштити података о личности („Службени 
гласник Републике Србије, број 8718). Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе радним данима од 
9.00 часова до 14.00 часова, на телефон 011/8650-003. 

ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
11080 Земун, Градски Парк 1

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним члановима 139, 140 , 142, 
143 и 144 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и под условима прописаним важећим Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022).

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним члановима 139, 140 , 142, 
143 и 144 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и под условима прописаним важећим Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022).

Наставник физике
са 61,4% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним члановима 139, 140 , 142, 
143 и 144 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и под условима прописаним важећим Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022).

Наставник хемије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним члановима 139, 140 , 142, 
143 и 144 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и под условима прописаним важећим Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022).

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним члановима 139, 140 , 142, 
143 и 144 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и под условима прописаним важећим Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022).

Административни радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним чл. 139 и чл. 143 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да поседује 
средње образовање у трајању од 4 године (стечено звање 
економски техничар и гимназија.

Административно-финансијски радник
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним чл. 139 и чл. 143 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да поседује 
средње образовање у трајању од 4 године и стечено звање 
економски техничар.

Радник за одржавање хигијене – 
чистачица

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним чланом 139 и чланом 
143 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да поседује завршено основно образовање (први степен 
стручне спреме). 

Радник за одржавање хигијене – 
чистачица

са 59% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним чланом 139 и чланом 
143 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да поседује завршено основно образовање (први степен 
стручне спреме). 

Техничар одржавања информационих 
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним чл. 139 и чл. 143 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да поседује 
средње образовање у трајању од 4 године (електротехни-
чар информационих технологија; администратор рачунар-
ских мрежа; електротехничар рачунара).

ОСТАЛО: кандидати на конкурс достављају одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
уз који достављају следеће: своју краћу биографију (ЦВ), 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци од датума објављивања конкурса), оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверену фотокопију доказа (који издаје 
орган МУП-а) о неосуђиваности правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 
(не старије од 6 месеци од датума објављивања конкур-
са). Кандидат мора да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандида-
те који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику). Кандидати који буду изабрани у ужи избор, упућују 
се на психолошку процену способностиза рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за пословезапошљавања 
применом стандардизованих поступака. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење), изабрани кандидати при-
бављају и достављају послодавцу, Земунској гимназији, 
пре закључења уговора о раду. Подаци који се прикупљају 
у конкурсном поступку, биће коришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Сл. гласник РС” бр. 
87/2018). Пријавни формулар са свим конкурсом траженим 
документима и доказима о испуњавању услова, доставити 
у року од 8 дана од дана објављивањаконкурса у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запошљавање, на 
адресу Земунска гимназија, Градски парк 1, 11080 Земун, са 
назнаком “За конкурс – не отварати”.

ОШ “МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”
11000 Београд, Господар Јованова 22

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове предвиђене 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву кандидати прилазу доказе предвиђене 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Кандидат треба да има завршену основну шко-
лу према Правилнику о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Михаило Петровић Алас” из Београда.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, то јест кандидат мора имати одговарајуће образо-
вање и то: лице које је стекло одговарајуће високо обра-

зовање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије), на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до септембра 2005. године. Одговарајући 
стручни називи, професор разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ – мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуне и следеће услове: 
1. да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 2. да нису осуђивани 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 насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3. да имају 
држављанство Републике Србије. Докази о испуњености 
услова који се подносе приликом пријављивања на кон-
курс: Кандидати попуњавају формулар за пријем у рад-
ни однос у установи образовања и васпитања који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани 
образац пријавног формулара кандидати достављају: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; потврду или уверење да нису осуђивани и 
да против њих није покренуткривични поступак (не ста-
рије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
копију); извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверену копију); кандидат који има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина доставља одговарајућу потврду / уверење висо-
кошколске установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из педагогије и психологије, однос-
но уверење о положеном стручном испиту / испиту за 
лиценцу. Кандидат који нема образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина је обавезан 
да га стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као и услов за полагање 
испита за лиценцу (сматра се да наставник, који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
има образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина); кратку биографију; доказ о знању 
српског језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
у Националну службу за запошљавање, која ће извр-
шити процену применом стандардизованих поступака. 
Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима канди-
дат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве са 
потребном документацијом (обавезно написати контакт 
телефон) слати на адресу: Основна школа „Михаило Пет-
ровић Алас“, Господар Јованова 22, 11000 Београд. Рок 
за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања 
на интернет сајту Националне службе за запошљавање 
и листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Документације не достављати у 
оригиналу, иста се не враћа подносиоцу пријаве. Одлука 
о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава, о чему ће бити 
обавештени сви кандидати, у складу са Законом.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ВИЛИН ВРТ”

Београд, Матије Гупца 44
тел. 060/3924-449

email tijana.dora@gmail.com

Васпитач предшколске деце
Рад у сменама. Пријаве слати мејлом или позвати телефоном.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

11000 Београд, Војислава Нановића 2

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 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – други закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: 1) да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, педагога 
или психолога школе стечено: - на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких наука 
– у ком случају је неопходна завршеност студија првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; или - на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; 6) да има дозволу за рад (лиценцу) наставника, 
педагога или психолога; 7) да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 8) да има 
лиценцу за директора школе (кандидат који ту лиценцу не 
поседује може бити изабран, али ће бити дужан да испит 
за директора школе положи у року од две године од дана 
ступања на дужност). Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе: - оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању 
(оверен препис или оверену фотокопију додатка дипломе 
уколико се уз диплому издаје додатак по посебним пропи-
сима); оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
за рад наставника и стручног сарадника; оверен препис 
или оверену фотокопију лиценце за директора установе 
(ако је кандидат поседује), потврду о радном искуству у 
установи на пословима образовања и васпитања; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања (не старије 
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежног суда да против њега није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, подигнута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом; - 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом, оригинал или оверена копија 
(не старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на том језику); 
радну биографију са кратким прегледом кретања у служби, 
поседовању организационих способности и кратким пре-
гледом програма рада за време мандата директора школе; 
доказ о разултатима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су 
претходно обављали дужност директора установе); доказ 
о разултату стручно-педагошког надзора о раду кандида-
та (извештај просветног саветника) ако га поседује. Рок за 

подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Неблаговремена 
пријава је пријава која је поднета након истека рока на који 
је конкурс објављен. Непотпуна пријава је она пријава која 
не садржи тражену конкурсну документацију. Министар 
бира директора у року од 30 дана од дана пријема докумен-
тације коју му је доставио Школски одбор и доноси решење 
о његовом именовању, о чему Школа обавештава лица која 
су се пријавила на конкурс. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се на адресу Школе, ул. Војислава 
Нановића бр. 2, Београд- Вождовац, лично или поштом, 
са назнаком „Конкурс за избор директора Школе”. Ближа 
обавештења могу се добити код секретара Школе, радним 
даном од 10.00 до 14.00 часова, на телефон: 011/6456-823.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”

11000 Београд, Паунова 19 а

Наставник географије
са 55% радног времена

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 70% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, треба да испуњава и посебне 
услове из чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): а) дакандидат има 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године б) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) има држављанство Републике Србије д) зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно–васпитни рад.

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријемни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Уз пријавни формулар потребно је доста-
вити школи: биографске податке, односно биографију са 
адресом и контакт телефоном - ЦВ; оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсти стручне спреме (не 
старије од 6 месеци); кандидат који има високо образовање 
стечено на студијама другог степена доставља оверену 
копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе 
основних академских студија; лекарско уверење – да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (подноси се при закључења уговора о 
раду); уверење из суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месеци); уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству (оригинал или оверана фотоко-
пија да није старија од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом (ори-
гинал или оверена фотокопија да није старије од 6 месеци); 
8) доказ да зна језик на којем се остварује васпитно обра-
зовани рад, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Рок за пријвљивање на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање.Пријавни фор-
мулар и конкурсом тражене доказе о испуњавању услова 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са на горе наведеној адреси са назнаком: ”За конкурс за 
______”. Контакт телефон: 011/3983-590.

БОР

ОМШ “МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 1

тел. 030/459-068

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу стручну 
спрему, основно образовање и да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и то: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у грајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолегног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар (налази се 
на званичној интернет страници Министарства просвете), 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2. пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти, поред краће биографије, треба да приложе (у оригина-
лу или оверене копије): диплому о стеченом образовању, 
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службе-
ној дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве коми-
сија неће разматрати.Пријаве на конкурс достављају се 
у затвореној коверти, лично или путем поште на адресу: 
ОМШ „Миодраг Васиљевић” Бор, 19210 Бор, Моше Пијаде 
бр. 1, са назнаком „Пријава на конкурс” сваког радног дана 
од 8 до 14 часова. Рок за пријављивање по конкурсу је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе на број теле-
фона: 030/459-068.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

e-mail: osbrankoradicevic@mts.rs
тел. 030/458-291

Чистачица
УСЛОВИ: Кандндати треба да испуњавају услове прописа-
не одредбом чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: 1. да имају одговарајуће образовање 
- завршену основну школу; 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-
крнављење, 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 дискриминаторно понашање; 
4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик и језик на којем се остварује образовно - вас-
питни рад.. Доказ о испуњености услова из тачке 1, 3)-5) 
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености 
услова из тач. 2) пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен и 
одштампан пријавни формулар са званичне интернет стра-
не Министарства просвете, као и (оригинал или оверене 
копије): доказ о образовању - диплому о стеченом основ-
ном образовању; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); очитану личну карту (или фотокопију личне 
карте без читача); доказ о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривична дела набројана у тачки 3 (уверење 
из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци). Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија која ће бити именована од стране директора школе, 
сходно и у роковима прописаним одредбом чл. 154 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и 

Наука и образовање
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неблаговремене пријаве неће бити разматране, а сви кан-
дидати у пријави треба да наведу контакт телефон. Прија-
ве доставити лично у школи или послати поштом на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за радно 
место чистачице”. За све додатне информације, обратити се 
мејлом на osbrankoradicevic@mts.rs или позвати на контакт 
телефон: 030/458-291.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
19219 Кривељ бб.
тел. 030/473-114

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: 1) да имају 
одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; 6) да имају најмање 
три године радног искуства на финансијско-рачуноводстве-
ним пословима у установама образовног типа. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете), а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Докази о испуњености услова 
из тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ 
о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора 
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред биогра-
фије, треба да приложе (у оригиналу или оверене копије): 
диплому о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених и доказ о неосуђива-
ности из МУП-а. Лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
комисија неће разматрати. Пријаве са траженом докумен-
тацијом слати на адресу: ОШ „Ђура Јакшић” Кривељ, 19 
219 Кривељ бб., са назнаком „Пријава на конкурс”. Рок за 
пријављивање по конкурсу је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на број телефона: 030/473-114.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 6

тел. 030/424-588
e-mail: osvukkaradzicbor@gmail.com

Наставник разредне наставе
у основном образовању одраслих, са 56% 

радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
одредбом чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - други закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 - у 
даљем тексту - Закон): 1. да има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника разредне наставе, стечено на: 1) 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, с тим да мора имати завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 

примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно - васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова из тачке 1, 3)-5) подносе се уз пријаву на конкурс, 
а доказ о испуњености услова из тач. 2) пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе (у оригиналу или овереној фотокопији): одштам-
пан, попуњен и својеручно потписан пријавни формулар 
са званичне интернет стране Министарства просвете; 
доказ о образовању - диплому или уверење о стеченом 
образовању - за кандидате који су стекли образовање на 
студијама другог степена и доказ о образовању на основ-
ним академским студијама; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци); очитану личну карту (или фотокопију 
личне карте без читача); доказ о неосуђиваности прав-
носнажном пресудом за кривична дела набројана у тачки 
3 (уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 
месеци); потврду издату од стране Повереника за зашти-
ту равноправности да у складу са законом није утврђено 
дискриминаторно понашање; за кандидате који поседују 
дозволу за рад наставника - лиценцу и доказ о поседовању 
исте - лиценца или потврда о положеном испиту за лицен-
цу (у случају да по конкурсу буде изабран кандидат који не 
поседује дозволу за рад - лиценцу дужан је да исту стекне у 
року од две године од заснивања радног односа) и доказ о 
савладаности интегралног програма обуке за остваривање 
програма функционалног основног образовања одраслих 
(у случају да по конкурсу буде изабран кандидат који не 
поседује савладан интегрални програм обуке за оствари-
вање програма фооо, исти је у обавези да програм савлада 
у року од две године од заснивања радног односа). Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији ”Послови”. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија која ће битн именована од стране директо-
ра школе, сходно и у роковима прописаним одредбом чл. 
154 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране, а сви кандидати у пријави треба да наведу контакт 
телефон. Пријаве доставити лично у школи или послати 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава 
на конкурс за радно место наставника разредне наставе 
у основном образовању одраслих”. За све додатне инфор-
мације, обратити се мејлом на osvukkaradzicbor@gmail.com 
или позвати на телефон: 030/424-588.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПЧЕЛИЦА”

19300 Неготин, Добропољска бб.
тел. 019/542-635

Mедицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања и то: 
да има одговарајуће образовање: медицинска сестра вас-
питач, средња стручна спрема; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћајаи 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 језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, те 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, Установи 
треба да доставе: извод из Матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству РС - не старије од 6 месеци, оверен 
препис дипломе / сведочанства о стручној спреми, уве-
рење надлежне полицијске управе да није осуђивано за 
напред наведена кривична дела, доказ о познавању језика 
је диплома / сведочанство стечена на српском језику. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је ове-
рена код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложе-
ни докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као поверени посао). Доку-
мента о чињеницама о којима се води службена евиденција 
су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-

ству. Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да ће те подат-
ке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне 
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покре-
тање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то канди-
дат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
wебстраници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја у делу „Стипендије, конкурси и јавни позиви”, 
http: //www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-
popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-umpntr/Попуњену 
изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би 
орган могао даље да поступа. Лекарско уверење се дос-
тавља пре закључења уговора у раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је осам дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној од 
надлежног органа (јавног бележника, општинској управи 
или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара и на горенаведени телефон.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2

тел. 030/581-408

Наставник пословне информатике
са 40% радног времена, на одређено време 
до повратка радника са вршења функције 

директора, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/20 и 129/21) и то: 1) да имају одговарајуће обра-
зовање, у складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21) и Правилника о степену и 
врсти образовања Наставника, стручних саадника и помоћ-
них Наставника у стручним школама у подручју рада Еко-
номија, право и администрација (“Сл. гласник - Просветни 
гласник РС“ бр. 4/2022); 2) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат 
који буде изабран пре закључења уговора о раду); 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образо-
вање 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). Кандидати уз пријаву 
треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/20 и 129/21) и Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних саадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Економија, право и 
администрација (“Сл. гласник - Просветни гласник РС” 
бр. 4/2022); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
копија); доказ да кандидат није лице осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
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тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (члан 139 став 1 тачка 3 Закона); доказ о позна-
вању српског језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад подноси кандидат који није стекао дипло-
му на српском језику; потписану биографију.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе која утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба 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 спо-
собности за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима о 
испуњености услова доставити на адресу: Техничка школа 
Мајданпек, 19250 Мајданпек, Велике ливаде 2, са назнаком 
„За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ 

РАДОСАВЉЕВИЋ”
Подвршка, Маршала Тита 16

e-mail: podvrskaskola@gmail.com
тел. 019/806-003

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: 1) поседовање одговарајућег 
високог образовања (члан 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања), за наставника, педагога 
или психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја 
рада којој припада Школа; 2) испуњеност услова за пријем 
у радни однос у установи (члан 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања); 3) дозвола за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; 4) обука и положен 
испит за директора установе; 5) најмање осам година рада 
у установи, на пословима образовања и васпитања, после 
стеченог одговарајућег образовања. Ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат с одговарајућим високим обра-
зовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора може бити изабра-
но и лице које поседује: 1) одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за наставника оне врсте школе којој припада 
Школа; 2) дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 3) обуку и положен испит за директора устано-
ве; 4) најмање десет година рада у установи, на послови-
ма образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег 
образовања. Изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност. Директору који не положи 
испит за директора у року од две године од дана ступања 
на дужност престаје дужност директора. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да поднесе: доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, односно извод из матич-
не књиге рођених); оверен препис / фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима); оверен препис / фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања; потврду о радном искуству; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе); оверен препис / фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је кандидат поседу-
је); преглед кретања у служби са биографским подацима 
(необавезно); доказе о својим стручним и организацио-
ним способностима (необавезно). Пријаве са доказима о 
испуњавању услова се непосредно предаје Школи пре 
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока 
предата пошти у облику препоручене пошиљке, са назна-
ком “За конкурс за директора”. Рок за подношење пријаве 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Министар бира директора у року од 30 дана од 

дана пријема документације коју му је доставио Школски 
одбор и доноси решење о његовом именовању, о чему 
Школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и преко телефона 019/806-003. Неблаговреме-
не или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
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 обли-
ку препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада у 
недељу или на дан државног празника, или у неки други 
дан кад Школа не ради, рок истиче истеком првог наред-
ног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да доста-
ви пре закључења уговора о међусобним правима и оба-
везама. Кандидат може доказе о испуњености услова за 
избор доставити после истека рока за достављање пријава 
на конкурс, али само ако учини вероватним да те доказе 
није могао да благовремено прибави из оправданих раз-
лога. Доказе о оправданости разлога за пропуштање рока 
кандидат конкурса је обавезан да достави заједно са нак-
надно поднетим доказима за избор. Накнадно достављање 
доказа за избор може се прихватити само ако их је Школа 
примила пре него што је Комисија почела да разматра кон-
курсни материјал. Документа која се прилажу морају бити 
оригинална или у овереној фоткопији. Лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Документација се не враћа.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/801-406, 808-282

060/0301-345
e-mail: os.kladovo@gmail.com

Наставник ликовне културе
УСЛОВИ: Услови које кандидат треба да испуњава за 
заснивање радног односа: 1. да има одговарајуће обра-
зовање, односно стручну спремупрема чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(Сл. гласник – Просветни гласник РС бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 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, 15/2022 и 16/2022) 

Наставник физике
УСЛОВИ: Услови које кандидат треба да испуњава за засни-
вање радног односа: 1. да има одговарајуће образовање, 
односно стручну спремупрема чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (Сл. глас-
ник – Просветни гласник РС бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 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, 15/2022 и 16/2022).

Сервирка
УСЛОВИ: Услови које кандидат мора да испуњава: 1. да има 
одговарајуће образовање.

ОСТАЛО: кандидат треба и: 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да 
уз пријавни формулар (налази се на инетернет страници 
Министарства просвете) и краћу биографију, на конкурс 
поднесуследећа документа: диплому или уверење којим се 
доказује одговарајуће образовање (оригинал или оверену 
фотокопију), извод из МК рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење о држављанству (оригинал или 

оверену фотокопију), доказ о познавању српскогјезика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику), уверење надлежне полицијске управе 
о неосуђиваности за кривична дела под тачком 3 услова 
конкурса. Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима изабрани кан-
дидат доставља приликом закључења уговора о раду. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу 
се поднети лично или поштом на горе наведену адресу, са 
назнаком “За конкурс”. Рок за подношење пријава је 8дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу 
се добити на телефон 060/0301-345.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/322-527, 032/327-976
e-mail: osvukcacak@gmail.com

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) поседовање одговарајућег образовања (најмање 
завршена основна школа); б) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 
да има држављанство Републике Србије; г) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
д) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

Сервирка
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) поседовање одговарајућег образовања (заврше-
на средња стручна школа); б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 
да има држављанство Републике Србије; г) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
д) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: пријавни формулар Министарства просвете; очитану 
личну карту или фотокопију; оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућем образовању; доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству, оригинал или 
фотокопију која није старија од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; 
уверење о неосуђиваности из суда и МУП-а, оригинал или 
оверену фотокопију. Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности доставља се непосредно пре 
закључења уговора о раду, оригинал или оверена фотоко-
пија. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања овог огласа у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматра-
ти. Пријаве са доказима о испуњености услова се предају 
непосредно у секретаријату школе, сваког радног дана од 
08.00 до 14.00 часова или слати на горе наведену адресу.

СРЕДЊА ШКОЛА “ДРАГАЧЕВО”
32230 Гуча, Републике бб.

тел. 032/854-144

Наставник француског и латинског 
језика

са 67% радног времена

Наставник социологије и сродних 
предмета

са 55% радног времена

Чистачица
4 извршиоца

Наставник хемијско-технолошке групе 
предмета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
и то да: 1) имају одговарајуће образовање: за наставни-
ка хемијско-технолошке групе предмета високо образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама система 

Наука и образовање
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образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, 
неметали и графичарство (“Службени гласник РС - Про-
светни гласник“ бр. 4/2022 и 14/2022); за наставника фран-
цуског и латинског језика високо образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022); за наставника соци-
ологије и сродних предмета високо образовање у складу 
са чланом 140 закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС” -Просветни гласник”, бр. 4/2022, 
14/2022 и 15/2022); за чистачицу завршено основно обра-
зовање и васпитање - први степен стручне спреме; 2) да 
имају психичку физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да нису осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају 
српски језик као језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: пријавни форму-
лар – попуњава се на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; кратку 
биографију (ЦВ); оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, а за радно место чис-
тачица сведочанство о завршеном основном образовању и 
васпитању (оверен препис / фотокопију); извод из матич-
не књиге рођених не старији од 6 месеци у односу на дан 
истека конкурса (оригинал или оверену копију); уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци у 
односу на дан истека конкурса (оригинал или оверену фото-
копију); уверење о неосуђиваности из казнене евиденције 
МУП-а (издато по објављеном конкурсу у листу „Послови”); 
доказ о знању српског језика као језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на том језику. 
Лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси 
кандидат који буде изабран по конкурсу пре закључења 
уговора о раду). Конкурс спроводи комисија коју именује 
директор у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, у року од осам дана од истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који буду испуњавали услове конкурса, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима.Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, 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 установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од 
дана достављања образложене листе свих кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Кандидат неза-
довољан решењем о изабраном кандидату може да подне-
се жалбу органу управљања Школском одбору, у року од 
8 дана од дана достављања решења о избору кандидата. 
Орган управљања одлучује о жалби у року од 15 дана од 
дана подношења жалбе. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Кандидати прија-
ве са траженом документацијом подносе непосредно у 
секретаријату школе или достављају поштом препоруче-
ном пошиљком на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс за пријем у радни однос на неодређено време”.Сва 
додатна обавештења по овом конкурсу могу се добити од 
секретара школе, на телефон 032/854-144Пријаве и при-
ложена документација се не враћају. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
   „ТАНАСКО РАЈИЋ”

32000 Чачак, Алексија Миленковића 5
тел. 032/355-283, 032/350-185

Библиотекар
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање сходно чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС”, број 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21 и 4/21) стечено: - на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне 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 здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - образовно-васпитни рад се остварује на 
српском језику. Докази о испуњености услова (уз пријавни 
формулар): оригинал или оверена копија дипломе о одгова-
рајућем образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије; потврда да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
издату по објављивању конкурса; доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља само 
онај кандидат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику; биографија кандидата са контакт 
подацима. Доказ који се односи на психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима није састав-
ни део пријаве на конкурс од стране кандидата. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Доказ који се односи на физичку и здравствену 
способност кандидата доставља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар 
(навести радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.
rs) и да документацију која доказује испуњеност услова 
конкурса, заједно са одштампаним пријемним формула-
ром доставе школи са назнаком “За конкурсну комисију”. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене пријаве, пријаве без попуњеног пријавног 
формулара и пријаве без доказа о испуњавања свих услова 
конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом у 
прилогу, неће се разматрати. Пријаве слати на адресу шко-
ле или предати лично у просторијама школе радним даном 
од 8.00 до 12.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ”

32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 14

тел. 032/372-004

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат: 1. има одговарајуће 
образовање, и то: средње образовање у трајању од чети-
ри године, у складу са Уредбом о каталогу радних места у 
јавном сектору и Правилником о организацији и системати-
зацији опослова у ОШ “Милица Павловић”; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 

породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик - образовно-васпитни рад се ост-
варује на српском језику. Докази о испуњености услова који 
се достављају уз пријавни формулар: оригинал или овере-
на копија дипломе о одговарајућем образовању; потврду 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, издат по 
објављивању конкурса; уверење о држављанству Репу-
блике Србије; доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само онај кандидат који 
одговарајуће високо образовање није стекао на српском 
језику.Услов под бројем 2 да запослени поседује психич-
ку способност за рад проверава се тако што се кандидати 
који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
на психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Доказ који се односи на физичку и здравствену способност 
кандидата доставља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријавни формулар и документацију кандидати достављају 
и кратку биографију са контакт подацима (ЈМБГ, адреса, 
телефон). Кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар (навести радно место на које се конкурише) који се 
може наћи на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.
gov.rs). Пријавни формулар и потребну документацију тре-
ба послати на адресу школе или предати лично у просто-
рије школе, радним даном од 8.00 до 13 часова, у затво-
реној коверти са назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве, неће се разматрати. 

МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА 
ШКОЛА

32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 146

Професор саобраћајне групе предмета

Професор саобраћајне групе предмета

Професор електротехничке групе 
предмета

Професор машинске групе предмета
за 60% радног времена

Професор машинске групе предмета

Професор практичне машинске групе 
предмета

Наставник практичне наставе машинске 
струке

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140, 
141, 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечених на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, односно одговарајућу врсту и 
степен стручне спреме у складу са правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама за одговарајући 
предмет; држављанство Републике Србије; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са зако-
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ном, утврђено дискриминаторно понашање, знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; зна српски 
језик на којем се остварује образовно васпити рад. Докази о 
испуњености услова (уз пријавни формулар): оригинал или 
оверена копија уверења о одговарајућем образовању; ори-
гинал или оверена копија уверења о држављанству Репу-
блике Србије, потврду не старију од 6.месеци, 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - овај доказ доставља 
само онај кандидат који одговарајуће високо образовање 
није стекао на српском језику. Доказ који се односи на пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима није саставни део пријаве на конкурс од стране кан-
дидата, већ се прибавља пре закључења уговора о раду. 
Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар (навес-
ти радно место на које се конкурише) који се може наћи 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs) и да 
документацију која доказује испуњеност услова конкурса, 
заједно са одштампаним пријемним формуларом доставе 
школи са назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не пријаве, пријаве без попуњеног пријавног формулара 
и пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, 
као и пријаве са неовереном доментацијом у прилогу, неће 
се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или донети 
лично у просторије школе, радним даном од 8 до 13 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 245

Библиотекар
са 78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања: а) да 
има одговарајуће образовање у скалду са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС”, број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21 и 4/21) и чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: - на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије) 
или- на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су утврђивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-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) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
преузима на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним и 
попуњеним пријавним формуларом кандидати достављају 
школи најкасније у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упутиће се на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Решење о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

32300 Горњи Милановац
Милутина Тодоровића Жице 10

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 122, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021 – даље: Закон), а то су: 1) одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона за наставника 
основне школе, педагога или психолога: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће, научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (лице које има завршене ове студије другог 
степена, мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области, за одговарајући предмет, 
односно групу предмета), на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, 2) доз-
вола за рад (положен стручни испит) за наставника, педа-
гога или психолога, да је савладао обуку и да има положен 
испит за директора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи у року 
до две године од дана ступања на дужност), 3) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 4) да није осуђиван правноснажном пресудом 
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 без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију (за које 
треба доставити оргинал или копију уверења, не старије од 
6 месеци, од дана објаве конкурса) и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (за које 
треба доставити оргинал потврду или оверену фотокопију 
потврде Повереника за заштиту родне равноправности да 
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање-оргинал не старији од 30 дана од дана објаве конкур-
са или оверена фотокопија, не старија од 30 дана од дана 
објаве конкурса). Захтев за издавање потврде учесник кон-
курса подноси Поверенику за заштиту родне равноправ-
ности у слободној форми на мејл poverenik@ravnopravnost.
gov.rs или поштом на адресу Повереник за заштиту родне 
равноправности Булевер краља Александра бр. 84, Бео-
град, 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 
доставља потврда. Захтев мора бити својеручно потписан. 
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 обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања.

ОСТАЛО: 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); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању у складу са одредбом 
члана 140 Закона (овера фотокопије не старија од 6 месе-
ци од датума објаве конкурса); оверену копију документа 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(овера фотокопије не старија од 6 месеци од датума објаве 
конкурса); доказ о савладаној обуци и положеном 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 васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (потврда – оригинал или оверена копија, не 
старија од 6 месеци од датума објаве конкурса); ориги-
нал или оверена копија уверења да лице није осуђивано, 
у складу са чл. 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 
месеци од датума објаве конкурса), оргинал потврде или 
оверена фотокопија потврде Повереника за заштиту родне 
равноправности да није, у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање (оргинал 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 издавања дипло-
ме о стеченом образовању (оргинал не старији од 6 месеци 
од датума објаве конкурса); оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци од датума објаве конкурса; оверену копију доказа 
да зна српски језик (доставља само кандидат уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику), не 
старија од 6 месеци од датума објаве конкурса, 10) копију 
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове 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 Зако-
на кандидат доставља и копију доказа о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду (ако доказ поседује односно 
потврду школе о томе да није вршен стручно-педагошки 
надзор установе и да не постоји оцена спољашњег вред-
новање установе за време док је кандидат обављао дуж-
ност директора установе). Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (оригинал, издато након објављивања конкур-
са). Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо обра-
зовање из члана 140 став 1 и 2 Закона на српском језику, 
сматра се да је достављањем овог доказа, доставио и доказ 
да зна српски језик. Пријаве кандидата са приложеном 
документацијом, се не враћају кандидатима, већ се задр-
жавају 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 Министарства, просвете, и одштам-
пани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор 
директора и доказима о испуњавању свих услова доставља 
лично или поштом на адресу Основна школа “Десанка Мак-
симовић”, 32300 Горњи Милановац, Улица Милутина Тодо-
ровића Жице 10. Лице које је учесник конкурса може доби-
ти додатне информације код секретара Школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

Горњи Милановац
Милутина Тодоровића - Жице 10

тел. 032/727-010

Чистачица
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: има одговарајуће образовање односно да 
има основно образовање односно завршену основну шко-
лу, има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
може преузети на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете Републике Србије, и потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, у року од осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Уз пријавни формулар кандидат треба да 
достави следећу документацију: 1) доказ о држављанству 
Републике Србије – оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци у односу на дан 
истека конкурса); 2) оригинал, оверен препис или оверену 
копију сведочанства о завршеном основном образовању 
односно о завршеној основној школи; 3) доказ, из казне-
не евиденције МУП Републике Србије, да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које му је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као ни за кривична дела насиље 
у породици, одузимања малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандида-

Наука и образовање
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та није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старији од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса); 4) доказ о знању српског језика (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); 5) оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених– достављају лица која су променила 
презиме или име након издавања дипломе о стеченом 
образовању (оргинал не старији од 6 месеци од датума 
објаве конкурса), радну биографију – пожељно. Доказ о 
испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 2) Закона 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу: 
ОШ „Десанка Максимовић” Горњи Милановац, Милутина-
Тодоровића – Жице 10. Контакт телефон: 032/727-010.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ЈОВАН ЖУЈОВИЋ”

32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 3

Наставник стручних предмета у подручју 
рада Машинство и обрада метала

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом о 
раду кандидат треба да испуњава и посебне услове и 
то: одговарајуће образовање одговарајућа врста и сте-
пен стручне спреме у складу са Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама за одго-
варајући предмет: 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 групу предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, с тим да студије првог степена морају 
бити из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; држављанство Републике Србије; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар (образац се преузима 
са званичне странице МПНТР) кандидат је у обавези да 
приложи: диплому о стеченом одговрајућем образовању 
(оверена копија); оригинал или оверена копија уверења 
о држављанству Републике Србије; потврду, не старију 
од 6 месеци, да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; доказ о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад – овај доказ доставља само кандидат који 
одговарајуће високо образовање није стекао на српском 
језику; кратку биографију са прегледом кретања у служби. 
Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима није саставни део прија-
ве на конкурс од стране кандидата, већ се прибавља пре 
закључења уговора о раду. Кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар (навести радно место на које се кон-
курише) који се може наћи на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (http://www. mpn.gov.rs) и да документацију којом се 
доказује испуњеност услова конкурса, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, доставе школи са назнаком 
„За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве 

без попуњеног пријавног формулара и пријаве без дока-
за о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са 
неовереном доментацијом у прилогу, неће се разматрати. 
Пријаве слати на адресу школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ИЗ ЧАЧКА
32000 Чачак, Цара Душана 20

Наставник електротехничке групе 
предмета

4 извршиоца

Наставник енглеског језика
са 56% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има: одговарајуће високо образо-
вање сходно члану 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије, 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз одштампан и попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интеренет страници Министарства 
просвете htp://www.mpn.gov.rs, потребно је поднети и сле-
дећа документа: оригинал или оверену копију уверења о 
одговарајућем образовању; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије, оригинал или 
оверену копију уверења да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, не старије од 6 месеци; доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад- овај доказ дос-
тавља само онај кандидат који одговарајуће високо обра-
зовање није стекао на српском језику; краћу биографију. 
Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима није саставни део прија-
ве на конкурс од стране кандидата, већ се прибавља пре 
закључења уговора о раду. Кандидати су дужни да доку-
ментацију која доказује испуњеност услова конкурса, зајед-
но са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом 
доставе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
са назнаком “За конкурс”. Неблаговремене пријаве, пријаве 
без попуњеног пријавног формулара и пријаве без доказа о 
испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неове-
реном доментацијом у прилогу, неће се разматрати. Прија-
ве слати на горе наведену адересу школе или донети лично 
у просторије школе, радним даном од 8.00 до 12.часова. 

ОСНОВНА ШКОЛА ”КОТРАЖА“
32235 Котража

Наставник разредне наставе

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): да имају одговарајуће 
образовање, у складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1 подтач-

ка 2 члана 140 мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета) и образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у ОШ („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 2/17 и 3/17, 
13/18 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021) 2. Да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик - образовно-васпитни 
рад се остварује на српском језику. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом 
и контакт телефоном и доказе о испуњавању услова и то; 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије, уверење о неосуђиваности, доказ о знању српског 
језика се доставља само у случају да образовање није сте-
чено на српском језику. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају школи. Лекарско 
уверење којим се потврђује да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве са потребном документацијом и одштампаним 
пријавним формуларом слати на горе наведену адресу или 
предати лично код секретара школе. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле на тел. 032/856-113.

ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА ЧАЧАК

32000 Чачак, Стоје Тошић 23

1) Наставник економске групе предмета

2) Наставник технолошке групе - 
прехрамбени технолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат да испуњава услове 
утврђене чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“ Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/19, 6/20 и 129/21) и то да има: 1. одговарајуће 
образовање: А) кандидат за радно место под тачком 1 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
трговина, угоститељство и туризам („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 5/1, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17 
и 13/18, 2/20, 14/20, 1/2021) стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије) или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; Б) кандидат 
за радно место под тачком 2 одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада пољопривреда, произ-
водња и прерада хране („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 5 /15, 10/16, 2/17 и 13/18, 4/22, 14/22 стече-
но: на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије 5. да зна срп-
ски језик - образовно-васпитни рад се остварује на српском 
језику. Докази о испуњености услова који се достављају уз 

Наука и образовање



   |  Број 1024 | 25.01.2023. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs44 

пријавни формулар: оригинал или оверена копија дипло-
ме о одговарајућем образовању; потврду да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, издат по објављивању конкур-
са; уверење о држављанству Републике Србије и извод из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад доставља само онај кандидат који одговарајуће висо-
ко образовање није стекао на српском језику. Доказ који 
се односи на физичку и здравствену способност кандида-
та доставља се пре закључења уговора о раду (лекарско 
уверење). Уз пријавни формулар и документацију канди-
дати достављају и ЦВ. Кандидати који испуњавају услове 
за оглашена радна места у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардних поступака. Кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар (навести радно место на које се конку-
рише) који се може наћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (htp: 
//www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар и потребну доку-
ментацију треба послати на адресу школе: Стоје Тошић 
број 23, 32000 Чачак или предати лично у канцеларији 
секретара школе, радним данима од 9.00 до 14 часова, у 
затвореној коверти са назнаком “За конкурсну комисију”. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

Руководилац финансијско 
рачуноводствених послова

УСЛОВИ: за пријем у радни однос неопходно је да кан-
дидат има одговарајуће услов у складу са чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
Прехрамбено угоститељске школе Чачак и то: 1. одгова-
рајуће образовање из области економских наука стечено: 
на основним академским студијама у обиму од најмање 24 
0 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године, на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; додатни услови: пет 
година радног искуства и познавање рада на рачунару, 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик - образовно-васпитни рад се остварује на српском 
језику. Докази о испуњености услова који се достављају уз 
пријавни формулар: оригинал или оверена копија дипло-
ме о одговарајућем образовању; потврду да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, издат по објављивању конкур-
са; уверење о држављанству Републике Србије и извод из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља само онај кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику. Доказ који се 
односи на психичку, физичку и здравствену способност (из 
услова 2) кандидата доставља се пре закључења уговора 
о раду 6. за доказ о радном искуству доставити Потврду о 
радном искуству од послодавца или потврду из ПИО фон-
да Уз пријавни формулар и документацију кандидати дос-
тављају и ЦВ. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
у року од 8 дана упућују на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна Национал-
на служба за запошљавања. Кандидати су дужни да попу-

не и доставе пријавни формулар (навести радно место на 
које се конкурише) који се може наћи на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (htp: //www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар и 
потребну документацију треба послати на адресу школе: 
Стоје Тошић број 23, 32000 Чачак или предати лично у 
канцеларији секретара школе, радним данима од 9.00 до 
14 часова, у затвореној коверти са назнаком “За конкурсну 
комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се 
разматрати.

Радник за одржавање хигијене – 
чистачица

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 139 Законом о основама система обра-
зовања и васпитања, Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова Прехрамбено угоститељске школе, 
члан 23: да има завршено основно образовање I степен 
стручне спреме, 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (образовно-васпитни рад се остварује на српском јези-
ку). Докази о испуњености услова (уз пријавни формулар): 
оригинал или оверена копија дипломе о одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству Републике Србије 
и извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци); потврда да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
издату по објављивању конкурса; (издато по објављивању 
конкурса); доказ који се односи на психичку, физичку и 
здравствену способност (из услова 2) кандидата доставља 
се пре закључења уговора о раду; доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само 
онај кандидат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику; биографија кандидата са контакт 
подацима. Доказ који се односи на психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима није састав-
ни део пријаве на конкурс од стране кандидата. Кандидати 
су дужни да попуне и доставе пријавни формулар (навести 
радно место на које се конкурише) који с може наћи на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (htp: //www.mpn.gov.rs) и да докумен-
тацију која доказује испуњеност услова конкурса, заједно 
са одштампаним пријемним формуларом доставе школи са 
назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, 
пријаве без попуњеног пријавног формулара и пријаве без 
доказа о испуњавања свих услова конкурса, као и пријаве 
са неовереном документацијом у прилогу, неће се размат-
рати. Пријаве слати на адресу Школе: Прехрамбено угости-
тељска школа, Стоје Тошић 23, 32000 Чачак или предати 
лично у просторијама школе радним данима од 9.00-14.00 
часова. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАТКО МИТРОВИЋ” 

32000 Чачак, Светогорска 44

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Седми степен стручне спреме (одговарајуће 
образовање из члана 140 ЗОСОВ за наведено занимање, 
а у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основним школама). 
Кандидати треба да испуњавају и остале услове предвиђе-
не ЗОСОВ а то су: да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 
став 1 тачка 3 ЗОСОВ; да имају држављанство Републике 
Србије; да познају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Седми степен стручне спреме (одговарајуће зани-
мање из члана 140 ЗОСОВ за наведено занимање, а у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основним школама). Кандидати 
треба да испуњавају и остале услове предвиђене ЗОСОВ а 
то су: да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тач-
ка 3 ЗОСОВ; да имају држављанство Републике Србије; да 
познају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: извод из књи-
ге рођених; уверење о држављанству; доказ да се против 
кандидата не води истрага нити да је подигнита оптужни-
ца и да се не води кривични поступак пред судом (издато 
по објављивању конкурса); оверену фотокопију дипломе; 
кратку биографију. Пријаву попунити на формулару за 
пријаву на конкурс која се налази на интернет страни-
ци Министарства просвете. Пријаве слати на адресу: ОШ 
”Ратко Митровић”, 32000 Чачак, Светогорска бр. 44. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”

32000 Чачак, Цара Душана 25

Стручни сарадник – психолог

Наставник клавира
3 извршиоца

Наставник флауте

Наставник виолине

Наставник теоретских предмета

Наставник кларинета
са 50% норме, за рад у издвојеном одељењу у 

Горњем Милановцу

Наставник камерне музике
3 извршиоца

Наставник соло певања
са 50% радног времена

Помоћна радница – чистачица
са 50% радног времена

Домар / мајстор одржавања
са 50% радног времена, за рад у Музичкој 

школи 

УСЛОВИ: За послове на радном месту домар / мајстор 
одржавања четврти степен стручне спреме - средња 
школа, за послове наставника и стручног сарадни-
ка одговарајуће образовање предвиђено чланом 140 
ЗОСОВ; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са ученицима; неосуђиваност 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије; 
познавање српског језика (доказ достављају само кан-
дидати који нису стекли образовање на српском језику). 
Потребна документација: одштампан и попуњен пријав-
ни формулар (интернет страница Министарства), овере-
на фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из казнене евиденције при надлежној полицијској 
управи МУП-а. Лекарско уверење ће изабрани кандидат 
доставити Школи пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће узимати у разматрање. Пријаве доставити 
лично или слати на адресу Музичка школа „Др Војис-
лав Вучковић” Чачак 32000, Цара Душана 25. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија. 

Наука и образовање
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Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Након обављеног разговора са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни однос, 
комисија доноси решење о избору кандидата. Кандидат 
незадовољан решењем комисије може да поднесе жалбу 
директору у року од 8 дана од дана достављања. 

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
32000 Чачак, Жупана Страцимира 9

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС” број 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 
одлука УС, 113/17 и 95/18), кандидат треба да испуња-
ва и услове утврђене у члану 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21): 1. да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 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) 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 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 образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење о неосуђиваности ориги-
нал или оверена фотокопија; уверење о држављанству – 
оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверена фотокопија (не старије од 6 месеци); доказ да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – 
српски језик (само кандидат који образовање није стекао 
на српском језику). Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (оригинал или оверену фотокопију) доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Усло-
ви тражени овим конкурсом доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају у току рада. 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. Кан-
дидат уз обавезну документацију би требало да достави 
и кратку биографију са контакт телефоном. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који испуња-
вају 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. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе, сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од осам дана од достављања образ-
ложене листе. Рок за подношење пријава на конкурс је 
осам дана од дана објављивања огласа за наставника 
разредне наставе у публикацији „Послови”. Пријаве сла-
ти на адресу школе: Основна школа за образовање одра-
слих, Жупана Страцимира 9, 32000 Чачак, са назнаком 
„За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и 
потпуне пријаве. За све додатне информације обратити 
се на телефон школе 032/322-650.

Стручни сарадник – андрагог
УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС” број 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука 
УС, 113/17 и 95/18), кандидат треба да испуњава и усло-
ве утврђене у члану 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 
27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21): 1. да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021); 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије, 5. да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење о неосуђиваности - оригинал или оверена фото-
копија, уверење о држављанству – оригинал или овере-
на фотокопија (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија (не 
старије од 6 месеци), доказ да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад – српски језик (само кандидат 
који образовање није стекао на српском језику). Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену 
фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају у току 
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Кандидат уз обавезну документацију би требало да дос-
тави и кратку биографију са контакт телефоном. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који 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 запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од 
достављања образложене листе. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је осам дана од дана објављивања огласа 
за стручног сарадника-андрагога у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на адресу школе: Основна школа за образо-
вање одраслих, Жупана Страцимира 9, 32000 Чачак, са наз-
наком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене 
и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити 
се на телефон школе 032/322-650.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКА ШКОЛА
“КЊАЗ МИЛОШ”

32000 Горњи Милановац, Вука Караџића 1

Наставник економске групе предмета

Наставник економске групе предмета
са 50% радног времена

Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана до повратка 
одсутног запосленог са функције директора 

школе

Наставник географије
са 65% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на радно место настав-
ника треба да има одговарајуће високо образовање пропи-
сано чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Економија, 
право и администрација („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019, 9/2019, 2/2020 
и 1/2021) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство 
и туризам („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
5/2015-1, 16/2015-230, 19/2015-25, 11/2016-546, 2/2017-5, 
13/2018-68, 2/2020-40, 14/2020-164, 1/2021-199).

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и услове пред-
виђене чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ о познавању 
српског језика (односи се на кандидате који нису образо-
вање стекли на српском језику); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених; потврду да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; краћу биографију. Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
достављају изабрани кандидати пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који испуњавају услове за оглашено радно 
место, а чије су пријаве благовремене, потпуне и који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима код Националне 
службе за запошљавање. Одлуку о избору кандидата донеће 
дироктор, након добијања резултата психолошке процене 
кандидата, у року од осам дана од дана достављања образ-
ложене листе свих кандидата који испуњавају услове. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на 
конкурс са потребним документима, заједно са одшампаним 
пријавним формуларом се достављају на адресу школе.

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

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Марковици

Стручни сарадник – библиотекар
са 88,89% радног времена

Наставник математике
са 60,67% радног времена, у издвојеном 

одељењу у Марковици

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139, 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 Правилника о сте-

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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пену и врсти образовања наставника истручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 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) и то: 1) да имају одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника истручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 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 здрав-
ствену 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за пријем у рад-
ни однос у установи образовања и васпитања који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете. Уз 
одштампани образац пријавног формулара кандидати дос-
тављају следећу документацију: кратку биографију (ЦВ); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију, не старији од 6 месеци; уверење 
о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци; доказ о неосуђива-
ности правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (уверење о неосуђиваности из казнене 
евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); доказ да против 
кандидата није покренут кривични поступак за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (уверење надлежног суда не 
старије од 6 месеци); кандидат који има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплинадоставља 
одговарајућу потврду /уверење високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испитима 
из педагогије и психологије, односно уверење о положе-
ном стручном испиту / испиту за лиценцу. Кандидат који 
нема образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као и 
услов за полагање испита за лиценцу (сматра се да настав-
ник, 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); 8) доказ да кандидат зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (достављају само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће образовне установе да је кандидат положио испит 
из познавања српског језика, оверена копија). Лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, кандидат подно-
си пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија именована од стране директора Школе, 
посебним решењем. Конкурсна комисија утврђује испуње-
ност 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 буду испуњавали услове конкурса у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. 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 коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору школе 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 дана достављања образложене листе свих 

кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете и 
потребну документацију, оригинал или у овереној фотоко-
пији, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс 
за пријем у радни однос на неодређено време” или лично. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Телефон за информације: 032/817-
412. Пријаве и приложена документација се не враћају. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве уз које нису прило-
жени сви докази у оригиналу или овереној фотокопији од 
надлежног органа неће се узети у разматрање. 

ШОСО “1. НОВЕМБАР”
32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 9

Наставник за корективно-стимулативни 
рад

Наставник за логопедске вежбе у школи 
за ученике са сметњама у развоју

Наставник енглеског језика у посебним 
условима

Наставник разредне наставе у посебним 
условима

Наставник у продуженом боравку у 
посебним условима

Наставник практичне наставе у посебним 
условима

за рад у средњој школи
2 извршиоца

Организатор практичне наставе у 
посебним условима

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати за наведена радна места треба да 
испуњавају услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће 
образовање, прописано чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Сл. глас РС”, бр. 17/2018 и 6/2020) 
за радна места у Основној школи и члана 9 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Хемија, неметали и графичарство („Сл. глас РС”, 
бр. 17/2018 и 6/2020) за радна места у Средњој школи. б) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) 
зна српски језик и језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар, који 
се преузима са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, посебно за свако радно 
место на које конкуришу.Кандидати достављају потреб-
ну документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса и то: - оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидат који има образовање 
стечено на студијама другог степена доставља оверену 
фотокопију дипломе другог степена и оверену фотокопију 
дипломе основних академских студија); - оригинал/овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, 
не старијег од 6 месеци; - оригинал/оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; - уверење о неосуђи-
ваности, не старије од 6 месеци (извод из КЕ издаје МУП 
– Полицијска управа); - доказ да зна српски језик или језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику; 
- радну биографију. Кандидати ће бити упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду доставља уверење 

о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Сви докази прилажу се у ориги-
налу или фотокопији која је прописно оверена код јавног 
бележника. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Кандидати пријаве достављају на горе наве-
дену адресу. Додатне информације у вези конкурса се могу 
добити радним данима од 10 до 12 часова на телефон 
032/332-901 или на имејл skola1novembar@gmail.com. 

ЈАГОДИНА

ОШ “МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН”
35250 Параћин, Глождачки венац 23а

Наставник физике
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да има одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 
139 и чл. 140 ст. 1 тач. 1) и 2) Закона о основама система 
образовања и васпитања - одговарајуће високо образо-
вање стечено: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. год. и одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 3 ст. 1 тач. 8 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022 и 6/2022): професор физике, дипломирани физи-
чар, професор физике и хемије, дипломирани педагог 
за физику и хемију, професор физике и основе технике, 
дипломирани педагог за физику и основе технике, про-
фесор физике и математике, дипломирани астрофизичар, 
дипломирани физичар за примењену физику и инфор-
матику, професор физике и хемије за основну школу, 
професор физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за примењену физику, професор 
физике за средњу школу, дипломирани физичар истражи-
вач, дипломирани професор физике и хемије за основну 
школу, дипломирани професор физике и основа технике 
за основну школу, дипломирани физичар за општу физи-
ку, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну 
физику, дипломирани педагог за физику и општетехнич-
ко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астро-
физика, професор физике - информатике, дипломирани 
физичар - медицинска физика, дипломирани професор 
физике - мастер, дипломирани физичар - мастер, мас-
тер физичар, мастер професор физике, мастер професор 
физике и хемије, мастер професор физике и информати-
ке, дипломирани физичар - мастер физике - метеороло-
гије, дипломирани физичар - мастер физике - астроно-
мије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, 
дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипло-
мирани професор физике - информатике, мастер, дипло-
мирани физичар - професор физике - мастер, дипломи-
рани физичар - теоријска и експериментална физика 
- мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутер-
ска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер, дипломирани физичар 
- професор физике и основа технике за основну школу 
- мастер, дипломирани физичар - професор физике и 
хемије за основну школу - мастер, мастер професор мате-
матике и физике; мастер професор информатике и физи-
ке; дипломирани физичар, информатичар; мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима из области 
физике; 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примања или давања мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан 
да уз пријаву на конкурс, достави следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар, који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; биографију са радном 
биографијом; оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; уверење из казнене евиденције 
МУП-а надлежне полицијске управе о неосуђиваности 

Наука и образовање
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за наведена кривична дела (не старије од шест месеци); 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од шест месеци); доказ да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад (овај доказ 
доставља кандидат који одговарајуће високо образо-
вање није стекао на српском језику). Лекарско уверење 
надлежне здравствене установе (доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима) доставља кандидат, који буде примљен у радни 
однос, пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
на конкурс, са потребном документацијом, достављају 
се лично или поштом у затвореним ковертама, на адресу 
школе: ОШ “Момчило Поповић Озрен”, Глождачки венац 
23а, 35250 Параћин, са назнаком „За конкурс - за радно 
место наставник физике”. 

КИКИНДА

ОШ “МОРА КАРОЉ”
23324 Сајан, Велика улица 71

тел. 0230/66-004

Наставник математике
са 88,89% радног времена, за рад на 

мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање из чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) 
и то на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије у складу са Законом о високом образовању 
почев од 10. септембра 2005. године, или да има високо 
образовање, на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године за наставника, за педа-
гога и психолога) и чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), да је 
врста стручне спреме наставника математике у складу са 
чл. 3 Правилника о измени Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у Основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 18/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 и 2/2022), (про-
фесор математике, дипломирани математичар, дипломи-
рани математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике - матема-
тике, дипломирани математичар - астроном, дипломира-
ни математичар - примењена математика, дипломирани 
математичар - математика финансија (са изборним пред-
метом Основи геометрије), дипломирани информатичар, 
мастер математичар, мастер професор математике, мас-
тер професор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и математи-
ке, дипломирани професор математике-мастер, дипло-
мирани математичар - мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - професор мате-
матике, дипломирани математичар - теоријска матема-
тика, дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), професор хемије - мате-
матике, професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - математике, 
професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе, мастер математичар 
- професор 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 мате-
матике (са положеним испитом из предмета геометрија 
или основи геометрије) или двопредметне наставе мате-
матике и физике односно математике и информатике); да 
поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021); да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад на мађарском језику и 
да зна српски.

Стручни сарадник - педагог школе
за рад на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и 
то на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије у складу са Законом о високом образовању почев од 
10. септембра 2005. године, или да има високо образовање, 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године за наставника, за педагога и психолога) 
и чл. 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021), да је 
врста стручне спреме стручног сарадника-педагога школе у 
складу са чл. 6 Правилника о измени Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 18/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 и 2/2022), професор педа-
гогије, дипломирани педагог - општи смер или смер школ-
ске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, 
дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педа-
гог - мастер; да поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021); 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад на мађарском 
језику и да зна српски језик.

Наставник немачког језика
са 84,44% радног времена, за први и други 

циклус, за рад на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
из чл. 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије 
у складу са Законом о високом образовању почев од 10. 
септембра 2005. године, или да има високо образовање, на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године за наставника, за педагога и психолога) и чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), да је врста стручне спреме наставника 
немачког језика за први и други циклус у складу са чл. 2 
и 3 Правилника о измени Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у Основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 18/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022 и 2/2022), (Наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада у предметној настави из стра-
ног језика као обавезног предмета у првом циклусу осно-
вног образовања и васпитања могу да изводе лица, и то: 
1) професор одговарајућег страног језика; 2) дипломирани 
филолог, односно професор језика и књижевности; 3) лице 
које испуњава услове за наставника предметне наставе у 
основној школи, а које је на основним студијама положи-
ло испите из педагошке психологије или педагогије и пси-
хологије, као и методике наставе; 4) професор разредне 
наставе, који је на основним студијама савладао програм 
Модула за страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса 
бодова) и са положеним испитом Б2; 5) мастер филолог, 
6) мастер професор језика и књижевности; 7) мастер учи-
тељ; 8) дипломирани учитељ - мастер; 9) мастер учитељ, 
који је на основним студијама савладао програм Модула 
за страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодо-
ва) и са положеним испитом Б2; 10) дипломирани учитељ 
- мастер, који је на основним студијама савладао програм 
Модула за страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем прено-
са бодова) и са положеним испитом Б2; Лица из става 2. 
која нису професори одговарајућег језика треба да поседују 
знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског 
оквира). Лица из става 2 тач. 2), 5) и 6) треба да поседују 
знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског 
оквира), осим уколико нису завршила одговарајући сту-
дијски програм или главни предмет/профил.Ниво знања Б2 
доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту 
на некој од филолошких катедри универзитета у Србији, 
или међународно признатом исправом за ниво знања јези-
ка који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског 
оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја.Предност за извођење наста-
ве из страног језика у првом циклусу основног образовања 

и васпитања из става 2 овог члана имају мастер професор 
језика и књижевности (одговарајући студијски програм 
или главни предмет/профил), односно мастер филолог 
(одговарајући студијски програм или главни предмет/про-
фил), односно професор, односно мастер учитељ, односно 
дипломирани учитељ - мастер, односно професор разред-
не наставе, мастер професор или професор у предметној 
настави и наставник у предметној настави са положеним 
испитом Б2. Наставик немачког језика у другом циклусу 
образовања мора да поседује виши ниво образовања, тј. 
то мора бити: професор, односно дипломирани филолог 
за немачки језик и књижевност; професор немачког јези-
ка и књижевности; мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет, односно профил Немачки језик и књижев-
ност); мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил Немачки 
језик и књижевност). Лица која су стекла академско звање 
мастер, морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије из области предмета, односно на студијским 
групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул 
Немачки језик и књижевност; Немачки језик.); поседу-
је психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад на мађарском језику и да зна срп-
ски језик.

Секретар школе
са 50% радног времена, на мађарском језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланома 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и 
то: да има одговарајуће образовање, дипломирани прав-
ник- мастер или дипломирани правник који је стекао висо-
ко образовање на основним студијама у трајању од 4 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године за наставника, за педагога и психо-
лога; да поседује психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021); да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик) и да 
зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс која 
се налази на сајту Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и кратке биографије, поднесе оверене 
фотокопије докумената или оргинале којима доказује да 
испуњава услове конкурса и то: диплому о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), 
уверење да није правоснажножном пресудом за кривична 
дела утвђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон, 6/2020 и 129/2021), доказ о знању српског и мађар-
скг језика (Оригинал или оверена фотокопија дипломе или 
уверења о завршеном средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оверена фотокопија потвр-
де или уверења о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, оригинал 
или оверена фотокопија дипломе или уверења о заврше-
ном средњем, вишем или високом образовању на мађарс-
ком језику или оригинал или оверена фотокопија) потврде 
или уверења о положеном испиту из мађарског језика по 
програму одговарајуће високошколске.Лекарско уверење 
да поседује психичку, физичку и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима изабрани кандидати дос-
тављају пре закључења уговора о раду. У ужи круг улазе 
кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и посе-
дују све потребне доказе. Они се упућују на психолошку 
процену за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове у Кикинди. Отварање благовремених 
пријава за конкурс, уколико их буде, извршиће се у прос-
торијама школе, док непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Чл. 154 ст. 2 Закона прописано је да 
одлуку о расписивању конкурса доноси директор. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови искључиво поштом. Пријаве слати у затвореном омоту 
са назнаком “За конкурс_______ (навести радно место за 
које се конкурише)“ на адресу школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити на телефон школе 0230/660-04.

Наука и образовање
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ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ 

„БОЉАИ”
24400 Сента, Поштанска 18

тел. 024/816-700

Стручни сарадник – педагог
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање прописано чланом 140 став 1, тачка 1 и 2 и чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), даље Закон, као и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022), Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким 
школама у подручју рада култура, уметност и јавно инфор-
мисање (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 
11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020 и 2/2021); 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) 
и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (б) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном 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, одузимање мало-
летног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

Радник за одржавање хигијене - 
чистачица

УСЛОВИ: Завршена основна школа. Кандидат мора да има 
одговарајуће образовање; 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 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; и да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: кратку биографију; попуњен формулар за пријем у рад-
ни однос у установи образовања и васпитања који се пре-
узима са интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); оверена копија дипломе; 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад и доказ о знању српског језика; уверење о неосуђи-
ваности (да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примања или давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање), које издаје 
надлежна полицијска управа Министарства унутрашњих 
послова - оригинал или оверена копија, не старије од шест 
месеци; доказ о здравственој способности за рад са децом 

и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве доставити лично или послати на 
адресу школе. Пријаве се подносе у затвореној коверти са 
назнаком “За конкурс на радно место _______” (уписати 
радно место на који се конкурише)“. Конкурс остаје отворен 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Психолошку про-
цену способности за рад са децом у ученицима извршиће 
Национална служба за запошљавање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
23300 Кикинда, Светосавска 55

тел. 0230/422-275

Наставник предметне наставе – 
наставник електротехничке групе 

предмета

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, дипло-
мирани инжењер електронике, мастер инжењер електро-
технике и рачунарства, претходно завршене основне ака-
демске студије у области електротехнике и рачунарства, на 
свим студијским програмима. Лице које је стекло академско 
звање мастер мора да има, у оквиру завршених студија, 
положених најмање пет предмета из области рачунарства 
и информатике (од тога најмање један из области Програ-
мирање и најмање један из области Објектно оријентисано 
програмирање) и најмање два предмета из једне или две 
следеће области - Математика или Теоријско рачунарство, 
што доказује потврдом издатом од стране матичне висо-
кошколске установе.

Наставник практичне наставе
за део садржаја обуке вожње у блоку, за 

образовне профиле возач моторних возила и 
техничар друмског саобраћаја

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно 
дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и град-
ски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транс-
порт; мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене 
основне академске студије из саобраћајног инжењерства 
на студијском програму, односно модулу: друмски и град-
ски саобраћај и транспорт - транспорт; друмски и градски 
саобраћај и транспорт - безбедност друмског саобраћаја; 
саобраћај и транспорт; дипломирани инжењер саобраћаја, 
завршене основне академске студије из саобраћајног 
инжењерства на студијском програму, односно модулу: 
друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт; дру-
мски и градски саобраћај и транспорт - безбедност друм-
ског саобраћаја; саобраћај и транспорт; мастер струковни 
инжењер саобраћаја, завршене основне струковне сту-
дије из саобраћајног инжењерства на студијском про-
граму, односно модулу: друмски и градски саобраћај; 
специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене 
основне струковне студије из саобраћајног инжењерства 
на студијском програму, односно модулу: друмски и град-
ски саобраћај, друмски саобраћај; струковни инжењер 
саобраћаја, завршене основне струковне студије из сао-
браћајног инжењерства на студијском програму, односно 
модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; 
наставник практичне наставе саобраћајне струке; сао-
браћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци 
или одељење друмски и градски саобраћај или друмски 
и градски саобраћај и транспорт; возач моторних возила 
- инструктор; инструктор вожње возач инструктор – спе-
цијалиста. Лице из ал. 1-8 мора да има претходно положен 
специјалистички испит одговарајуће категорије за возача 
моторних возила - инструктора или инструктора вожње или 
возача инструктора – специјалисту. Лице из ал. 9-11 мора 
да има петогодишње радно искуство у струци.

Наставник практичне наставе 

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; дипломира-
ни инжењер машинства; професор машинства; инжењер 
машинства; мастер инжењер машинства, претходно завр-
шене студије првог степена - основне академске студије 
у области машинског инжењерства; струковни инжењер 
машинства; аутомеханичар – специјалиста. Лице из свих 
алинеја ове подтачке треба да је стекло трогодишње или 
четворогодишње образовање у подручју рада Машинство и 
обрада метала или најмање три године радног искуства на 
пословима одговарајућег профила ван образовне установе. 
Лица из ал. 7 треба да има петогодишње радно искуство 
у струци.

Наставник предметне наставе - српског 
језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик; професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; професор српскохрватског језика са јужнос-
ловенским језицима; професор југословенске књижевности 
и српског језика; професор југословенске књижевности са 
страним језиком; професор српског језика и књижевности; 
професор српске књижевности и језика; професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик; дипломира-
ни филолог за српски језик и књижевност; дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима; мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програми: 
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижев-
ност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу; Српска филологија: срп-
ски језик и лингвистика; Српска филологија: српски језик 
и књижевност; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност; Компаративна књижев-
ност са теоријом књижевности); мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Срп-
ска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу; Српска фило-
логија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност, 
Српски језик као страни); мастер професор предметне 
наставе; мастер професор књижевности и језика (србиста). 
Лице које је стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима Српски језик и књижевност; Српска књи-
жевност и језик; Српска књижевност и језик са компара-
тистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; 
Србистика.

Наставник предметне наставе - 
електротехничке групе предмета

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; дипло-
мирани инжењер електронике; дипломирани математи-
чар, смерови: програмерски, рачунарства и информати-
ке; професор информатике; дипломирани инжењер за 
информационе системе, односно дипломирани инжењер 
организације за информационе системе или дипломирани 
инжењер организационих наука, одсеци за информационе 
системе, информационе системе и технологије; дипломи-
рани инжењер рачунарства; дипломирани математичар; - 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно 
завршене основне академске студије у области електро-
технике и рачунарства, на свим студијским програмима; 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студијски 
програм рачунарске комуникације и претходно заврше-
не основне академске студије у области електротехнике 
и рачунарства, на студијском програму рачунарске мреже 
и комуникације; мастер математичар; мастер информати-
чар; мастер инжењер информационих технологија; мас-
тер инжењер организационих наука (студијски програм 
Информациони системи и технологије или Софтверско 
инжењерство и рачунарске науке); дипломирани матема-
тичар - информатичар; професор математике и рачунар-
ства; мастер професор предметне наставе, претходно завр-
шене основне академске студије у области електротехнике 
и рачунарства на свим студијским програмима; мастер про-
фесор стручних предмета, претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и рачунарства 
на свим студијским програмима. Лица од алинеје 8-17 која 
су стекла академско звање мастер или струковно звање 
мастер, мора да има, у оквиру завршених студија, поло-
жених најмање пет предмета из области рачунарства и 
информатике (од тога најмање један из области Програ-
мирање и најмање један из области Објектно оријентисано 
програмирање) и најмање два предмета из једне или две 
следеће области - Математика или Теоријско рачунарство, 
што доказују потврдом издатом од стране матичне висо-
кошколске установе.

ОСТАЛО: кандидати морају да имају одговарајуће високо 
образовање: 1) 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 пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука. 
Ово лице мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, 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. Кандидати који се пријављују на конкурс морају 
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да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.На сајту Министарства просвете постављен је фор-
мулар који се попуњава приликом пријављивања на кон-
курс за пријем у радни однос у установи. Формулар је 
доступан на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Уз 
наведени формулар (пријаву) кандидат треба да под-
несе следећа документа: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење о држављанству (оргинал или оверена 
фотокопија) - не старије од 6 месеци; извод из матич-
не књиге рођених на обрасцу издатом након 1.3.2010. 
године, односно његову оверену фотокопију; уверење 
да кандидат поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду - 
уверење 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 против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (диплома издата на 
том језику или уверење да је лице положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве). Лице из тачке 1) и 5) које је стекло академско звање 
мастер мора да има, у оквиру завршених студија, поло-
жених најмање пет предмета из области рачунарства и 
информатике (од тога најмање један из области Програ-
мирање и најмање један из области Објектно оријенти-
сано програмирање) и најмање два предмета из једне 
или две следеће области - Математика или Теоријско 
рачунарство, што доказује потврдом издатом од стране 
матичне високошколске установе. - Потврда о петого-
дишњем радном искуству у струци за Лице из тачке 2) и 
3). Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Оверене фотокопије не могу бити ста-
рије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узети у разматрање. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати са назнаком „За конкурс” на следећу 
адресу: Техничка школа, 23300 Кикинда, Светосавска 55.

ОШ “СТЕВАН СРЕМАЦ”
24400 Сента, Максима Горког 1

тел. 024/812-165

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, са 50% радног 

времена

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање и то настав-
ник разредне наставе у продуженом боравку образовање 
у складу са чланом 140 -142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) 
и Правилником о организацији и систематизацији послова 
у основној школи „Стеван Сремац” у Сенти.

Чистач

УСЛОВИ: основно образовање у складу са Правилником о 
организацији и систематизацији послова у основној школи 
„Стеван Сремац” у Сенти.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: oбразовање на основним студијама рачуновод-
ственог смера у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на студијама рачуноводственог смера у трајању до 
три године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; изузетно: средње образо-
вање рачуноводственог смера и радно искуство од 5 година 
на тим пословима, у складу са Правилником о организацији 
и систематизацији послова у основној школи „Стеван Сре-
мац” у Сенти.

ОСТАЛО: кандидати треба и: да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-

кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Испуњеност овог услова цениће се у 
складу са чланом 141 став 6 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Поред општих услова пред-
виђених чланом 24 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидати треба да испуњавају услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021). Канди-
дати попуњавају и достављају формулар за пријаву на 
конкурс који могу преузети са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
а уз попуњен формулар, кандидати достављају и осталу 
документацију: 1. кратку биографију; 2. оверену копију 
дипломе о завршеном одговарајућем образовању 3. уве-
рење о држављанству - оригинал или оверена копија 
(не старије од 6 месеци); 4. извод из матичне књиге 
рођених- оригинал или оверена копија; 5. уверење о 
некажњавању- оригинал или оверена копија из МУП-а 
(не старије од 6 месеци) 6. доказ о познавању српског 
језика и језика на којем обавља образовно -васпитни рад 
(уколико диплому није стекао на српском језику); 7. доказ 
о положеном испиту за лиценцу за наставника (оригинал 
или оверену копију); 8. доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима. 
Докази од тачке 1 до 7 достављају се приликом конку-
рисања а доказ под тачком 8 доставља само изабрани 
кандидат приликом закључења уговора. Документацију 
са формуларом за пријаву доставити лично или поштом 
на адресу: Основна школа „Стеван Сремац”, 24400 Сента, 
Максима Горког 1, са назнаком на које радно место се 
конкурише. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у часопису „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Кандидати који испуњавају усло-
ве биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима. Информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона 024 /812-165 од 9 до 
12 часова.

ОШ “ВАСА СТАЈИЋ”
23305 Мокрин, Светог Саве 101

тел. 0230/362-048

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 
129/21), да имају одговарајуће образовање за рад на рад-
ном месту чистачице - завршена основна школа I степен 
стручне спреме, да поседују психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
кривично осуђивани на безусловну казну затвора у трајању 
од најмање три месеци као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица или родоскрња-
вење, запуштање или 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 и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију за које 
није у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање-да је држављанин Републике Србије; да знају српски 
језик (доставља се уколико кандидат одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе: извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од шест месеци); диплому о стеченој стручној спреми 
или оверену фотокопију дипломе; потврду о неосуђи-
ваности издаје надлежна полицијска управа (не старије 
од дана објављивања конкурса) оригилан или оверена 
фотокпија; доказ да кандидат није кажњаван на безус-
ловну казну затвора у трајању од најмање три месеци 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица или родоскрњавење, запуштање или 
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 и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 

без обзира на изречену кривичну санкцију за које није 
у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима школа 
ће тражити од изабраног кандидата пре закључивања 
уговора о раду; доказ о знању српског језика су у обаве-
зи да доставе кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интеренет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и са одштампаним пријавним формуларом достављају 
горе наведену документацију. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
(испуњавају услове конкурса) упућују се психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна националана служба за запошљавање 
применом стандрадизованих поступака, о чему ће бити 
благовремено обавештени.Након достављања резулта-
те психолошске процене за рад са децом и ученицима, 
конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
који испуњавају услове за пријем у радни однос. Пријаве 
слати у затвореном омоту са назнаком „За конкурс - чис-
тачица” на адресу: Основна школа „Васа Стајић”, 23305 
Мокрин, Светог Саве 101. Ближе информације о конкур-
су се могу добити на број телефона 0230/362-048.

ОШ “ПЕТЕФИ ШАНДОР”
24400 Сента, Арпадова 83

тел. 054/811-412

Наставник разредне наставе
у одељењима на мађарском наставном језику, 

на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат тре-
ба да испуњава и следеће услове: 1) да има одговарајуће 
образовањеу складу са чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. 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 наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 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) предвиђе-
но за наставника у разредној наставии дозволу за рад 
(лиценцу); 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком биогра-
фијом-кретањем у служби доставити: 1. оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању и лиценце; 2. извод из матичне 
књиге рођених; 3. доказ о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривична дела набројана у тачки 
3 (уверење из казнене евиденције МУП-а не старије од 
6 месеци); 4. уверење о држављанству не старије од 
6 месеци; 5. попуњен пријавни формулар који је про-
писан од стране Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и налази се на сајту Министарства. 
Копије морају бити оверене. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) изабрани кандидат треба да 
достави Школи пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у гла-
силу 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 Арпа-
дова 83. Сва обавештења могу се добити на телефон: 
024/811-412.

Наука и образовање
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КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАЋА АКСИЋ”

Липљан
тел. 049/178-313

1. Наставник разредне наставе
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 сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 српском јези-
ку. Докази о испуњености услова под 1) и 3)-5) саставни су 
део пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених фото-
копија, а доказ под 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе. Конкурс-
на комисија утврђује испуњеност законских услова канди-
дата за пријем у радни однос, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава, а затим се кандидати у року 
од осам дана упућују на психолошку процену способности 
за рад у образовно-васпитној установи коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Директор установе доноси решење о избо-
ру кандиданта по конкурсу у року од осам дана од дана 
када му конкурсна комисија, после обављеног разговора са 
кандидатима, достави образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове по конкурсу. Пријавни формулар и 
потребну документацију треба послати на адресу ОШ „Браћа 
Аксић”, 38232 Липљан, Новице Дејановића 10, у року од 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
на телефон 049/178-313.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
Лапље Село

1. Наставник српског језика и 
књижевности

са 55,36% норме

2. Наставник биологије
са 50% норме

3. Наставник математике

УСЛОВИ: У радни однос могу бити примљени кандидати 
који испуњавају услове прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 
и 2Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидати треба да приложе: попуњен и одштампан 
пријавни формулар са званичне интернет странице минис-
тарства просвете; доказ о стеченом образовању (оверену 
фотокопију дипломе); уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику); доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (доставља се пре 
закључења уговора о раду); уверење да против кандидата 
није покренута истрага као ни кривични поступак; уверење 
о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примања или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 

непотпуне пријаве на конкурс неће се узети у разматрање. 
Пријаве са документацијом слати на адресу: Економско-тр-
говинска школа из Приштине у Лапљем Селу, 38204 Лапље 
Село, са назнаком „За конкурс”, или доставити лично у прос-
торијама школе сваког радног дана од 7.30 до 13.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

38220 Косовска Митровица, Џона Кенедија 17

Наставник музичке културе
са 37,50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са 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 и 95/18 - аутентично тумачење), кандидат треба да 
испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о основа-
ма 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): 1) да има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („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, 
04/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022 и 
10/2022); 2) да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за друга кривична дела. У пријави кандидати подносе 
доказе о испуњености услова конкурса и то: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању; лекарско уверење; уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци); кратку 
биографију; уверење да против кандидата није покренут 
кривични поступак и да се не води истрага; извод из мати-
чне књиге рођених. Сва наведена документа морају бити у 
оригиналу или оверене копије. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене, некомплет-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве које не садрже сва 
документа наведена у конкурсу, биће одбачена закључком 
конкурсне комисије. Пријаве се подносе лично или поштом: 
ОШ „Доситеј Обрадовић”, 38220 Косовска Митровица, Џона 
Кенедија 17.

ОШ „СТАЈА МАРКОВИЋ“
Штрпце

1. Наставник руског језика и 
књижевности

са 71,43% норме, за рад у матичној школи у 
Штрпцу

2. Наставник математике
за рад у матичној школи у Штрпцу

3. Наставник технике и технологије
са 50% норме, за рад у издвојеном одељењу у 

Горњој Битињи

УСЛОВИ: 1) на основу члана 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања ( „Сл,гл,РС“ бр.88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20), кандидат треба да има образовање стечено на 
студијама другог степена мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне области 
из одговарајући предмет, односно групе предмета, образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Одговарајући степен стручне 
спреме, одређеног занимања према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сасрадника у 
основној школи („Сл. гл. РС“ бр. 11/12,15/13,2/16,11/16,2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/220,8/20, 16/20, 3/21, 4/21, 18/21, 1/22, 
5/22, 10/22, 15/22 и 16/22); , 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да је држављанин Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (достављају кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику).

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете. Уз 
пријаву кандидати подносе следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе или уверење о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, 
или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рође-
них, оргинал или оверену фотокопију; уверење из основог 
суда уверење из МУП-а; лекарско уверење; доказ о позна-
вању српског језика(само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику). Кандидати који су изабрани у 
ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
Конкурсна комисија неће узети у разматрање.Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са.Пријаве на конкурс са потребном документацијом и са 
одштампаним формуларом се достављају школи на адресу 
ОШ „Стаја Марковић“ 38236 Штрпце. Све информације се 
могу добити на телефон 0290/70-910

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Црквена Водица

Стручни сарадник – педагог
за 50% радног времена

Наставник руског језика
за 57,14% радног времена

УСЛОВИ: Општи услови: кандидат мора имати: одгова-
рајуће образовање и то: који је стекао одговарајуће висо-
ко образовање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
струковне студије), на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо oбразовање до септембра 2005. године; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; не 
сме бити осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимања малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примања или давања мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за коју није у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; мора знати српски језик. Посебни услови: потребна 
образовање кандидата: стручни сарадник – педагог: про-
фесор педагогије; дипломирани педагог – општи смер или 
смер школске педагогије; дипломирани школски педагог 
– психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипло-
мирани педагог – мастер; наставник руског језика: профе-
сор, односно дипломирани филолог за руски језик и књи-
жевност; професор руског језика и књижевности; мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет, односно 
профил руски језик и књижевност); мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Руски језик и књижевност). Лица која су 
стекла академско звање мастер, морају имати завршене 
основне академске студије из области предмета, односно 
на студијским групама/ програмима: језик, књижевност, 
култура, модул руски језики књижевност, Руски језик и 
књижевност. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете. 
Заједно са одштампаним пријавним формуларом кандида-
ти достављају и следећу документацију: диплому, дозволу 
за рад – лиценцу, није обавезни докуменат а кандидат који 
нема дозволу за рад – лиценцу, заснива радни однос као 
приправник, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, очитану личну карту, уверење да лице није 
осуђивано. лекарско уверење. Фотокопирани документи 
морају бити оверени. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Конкурс је отворен осам дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве предати 
лично у школи или послати поштом на адресу: ОШ „Доси-
теј Обрадовић”, Црквена Водица, 38212 Обилић.

ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР”
38207 Доња Гуштерица

тел. 038/863-21

Наставник разредне наставе
5 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава све прописане усло-
ве из члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 6/2020 и 129/2021), Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и струч-

Наука и образовање
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них сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 
и 4/2021); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (прибавља се у МУП-у); да је држављанин 
Републике Србије; да зна језик на коме се обавља васпит-
но-образовни рад (доказ су у обавези да доставе само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику). Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја https: //prosveta.gov.
rs/skolski-i-studentski-zivot/zaposljavanje-u-prosveti/; диплому 
или уверење о стеченој стручној спреми - оригинал или ове-
рену фотокопију у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања васпитања (“Сл. глсник 
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 наставника и стручних сарадника („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, ако нема 
испит за лиценцу дужан је да исти положи 2 године од 
заснивања радног односа; доказ о испуњености услова у 
погледу психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду; уверење надлеж-
ног суда да није покренут кривични поступак (не старије 
од 6 месеци); уверење надлежне службе МУП-а о казненој 
евиденцији (не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству – не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фото-
копију; извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију; потврду одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика 
(само кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику). Проверу психофизичке способности кандидата који 
испуњавају услове конкурса, а који су се благовремено и 
са потпуном документацијом пријавили на конкурс и који 
уђу у ужи избор, вршиће Национална служба за запошља-
вање у Косовској Митровици применом стандардизованих 
поступака. 

Секретар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава све прописане услове 
из члана 139 став 1 ЗОСОВ и да има образовање из области 
правних наука у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. глсник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 6/2020 и 
129/2021), односно одговарајуће високо образовање 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) или 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Кандидат поред одговарајућег 
образовања мора да има: психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвуће, 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (прибавља се у МУП-у); да је држављанин Републике 
Србије; да зна језик на коме се обавља васпитно-образов-
ни рад (доказ су у обавези да доставе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику). Уз пријаву на 
конкурс кандидат је дужан да приложи: пријавни формулар 
који се попуњава на званичној интернет сраници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја https: //prosveta.
gov.rs/skolski-i-studentski-zivot/zaposljavanje-u-prosveti/; дипло-
му или уверење о стеченој стручној спреми - оригинал или 
оверену фотокопију у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања васпитања (“Сл. глсник 
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 наставника и стручних сарадника („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); оверену фото-

копију уверења о положеном испиту за лиценцу, ако нема 
испит за лиценцу дужан је да исти положи 2 године од засни-
вања радног односа; доказ о испуњености услова у погле-
ду психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду; уверење надлежног суда да 
није покренут кривични поступак (не старије од 6 месеци); 
уверење надлежне службе МУП-а о казненој евиденцији (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављанству – не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; 
потврду одговарајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика (само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику). Проверу пси-
хофизичке способности кандидата који испуњавају услове 
конкурса, а који су се благовремено и са потпуном докумен-
тацијом пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор, вршиће 
Национална служба за запошљавање у Косовској Митрови-
ци применом стандардизованих поступака.

Чистач
са 76% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има први степен стручне спреме – завршену основну шко-
лу; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвуће, 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 изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља 
се у МУП-у); да је држављанин Републике Србије; да зна 
језик на коме се обавља васпитно-образовни рад (доказ су 
у обавези да доставе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику). Уз пријаву на конкурс кандидат 
је дужан да приложи: пријавни формулар који се попуња-
ва на званичној интернет сраници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја https: //prosveta.gov.rs/skolski-
i-studentski-zivot/zaposljavanje-u-prosveti/; диплому или уве-
рење о стеченој стручној спреми - оригинал или оверену 
фотокопију; доказ о испуњености услова у погледу пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду; уверење надлежног суда да 
није покренут кривични поступак (не старије од 6 месеци); 
уверење надлежне службе МУП-а (не старије од 6 месе-
ци); уверење о држављанству – не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге 
рођених оригинал или оверену фотокопију; потврду одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика (само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику). Проверу психофизичке 
способности кандидата који испуњавају услове конкурса, 
а који су се благовремено и са потпуном документацијом 
пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор, вршиће 
Национална служба за запошљавање у Косовској Митрови-
ци применом стандардизованих поступака.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на адресу 
школе ОШ „Кнез Лазар”, 38207 Доња Гуштерица.

ОШ „АЦА МАРОВИЋ“
Косово Поље

Наставник биологије
УСЛОВИ: Општи услови: образовање: кандидат мора има-
ти одговарајуће образовање и то: лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке струковне студије), на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо oбразовање до септембра 2005. године. 
Кандидат мора имати психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; не сме бити осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимања 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
коју није у складу са законом, утврђено дискриминаторно 

понашање; мора имати држављанство Републике Србије; 
Кандидат мора знати српски језик; Посебни услови конкур-
са: потребно образовање кандидата: професор биологије; 
дипломирани биолог; дипломирани молекуларни биолог 
и физиолог; професор биологије и хемије; дипломира-
ни биолог – смер заштита животне средине; дипломира-
ни биолог – еколог; дипломирани професор биологије и 
хемије; професор биологије – географије; професор био-
логије – хемије; професор биологије – физике; професор 
биологије – информатике; професор биологије – матема-
тике; дипломирани професор биологије – мастер; дипло-
мирани биолог – мастер; дипломирани професор биоло-
гије – хемије, мастер; дипломирани професор биологије 
- географије, мастер; дипломирани молекуларни биолог 
– мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; 
мастер биолог; мастер професор биологије; мастер профе-
сор биологије и географије; мастер професор биологије и 
хемије; мастер професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије биологије. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете. Заједно са одштампаним 
пријавним формуларом кандидати достављају и следећу 
документацију: диплому, дозволу за рад – лиценцу, није 
обавезни докуменат а кандидат који нема дозволу за рад 
– лиценцу, заснива радни однос као приправник, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, очита-
ну личну карту, уверење да лице није осуђивано; лекар-
ско уверење; Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Конкурс је отворен осам дана од дана објављи-
вања у публикацији “ Послови”. Пријаве предати лично у 
матичној школи или послати поштом на адресу: ОШ “Аца 
Маровић” СШЦ “Свети Сава” 38210 Косово Поље.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДУГА“

Крагујевац
тел. 060/6010-045

e-mail: vrticdugakg@gmail.com

Васпитач
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VI/VII ниво квалификације, смер: васпитач, 
струковни васпитач, дипломирани васпитач, мастер васпи-
тач, радно искуство није неопходно. Заинтересовани кан-
дидати своју радну биографију треба да доставе на мејл: 
vrticdugakg@gmail.com или могу да се јаве на контакт теле-
фон: 060/6010-045, најкасније до 16.02.2023.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ДОБРИЦА ЕРИЋ”

34240 Кнић, Војводе Стевана Книћанина 174
тел. 034/510-149

Наставник енглеског језика
на одређено време, до повратка одсутне 

запослене

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да имају одговарајуће образовање: професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; 
професор енглеског језика и књижевности и италијанског 
језика и књижевности; професор енглеског језика и књи-
жевности и немачког језика и књижевности; дипломира-
ни филолог англиста; дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм 
Англистика; студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Енглески језик и књижевност); мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Енглески језик и књижевност); мас-
тер професор предметне наставе. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, морају да имају 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 књижев-
ност са другом страном филологијом; да има држављан-
ство Републике Србије, да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом, да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
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и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да знају српски језик. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, диплому о стеченом образовању, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из казнене евиденције МУП-а РС (издат после објављи-
вања конкурса), уверење из надлежног суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (издато после 
објављивања конкурса), извод из матичне књиге рођених.
Сва документа прилажу се у оригиналу или овереном пре-
пису. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности прибавља кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са траженом 
документацијом се подносе на адресу школе са назнаком 
”За конкурс - наставник енглеског језика - замена”.

ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ”
34310 Топола, Мије Тодоровића 8

тел. 034/6811-003

Педагог
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 
6/20 и 129/21), и то: а) да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Сл. 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, 16/22); б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена 
чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања; г) да има држављанство Републике Србије; 
д) да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

Чистачица
2 извршиоца

Чистачица
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 
6/20 и 129/21): а) да има одговарајуће образовање (основ-
но образовање); б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена 
чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања; г) да има држављанство Републике Србије; 
д) да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар који се нала-
зи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, достављају и: биографске податке односно радну 
биографију (ЦВ); оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућем образовању; уверење о држављан-
ству РС (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику); уверење надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности (не старије од 6 месеци). Уверење о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) иза-
брани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријавни формулар са доказима о испуњавању услова 
конкурса могу се поднети лично код секретара школе или 
поштом у затвореној коверти са назнаком „Пријава за кон-
курс”- (навести тачно име радног места за које се конкури-
ше), у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу школе: Основна школа “Карађорђе”, 34310 Топола, 
Мије Тодоровића 8. Телефон за додатна обавештења је: 
034/6811-003. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну област 

Хемијске науке, ужа научна област 
Примењена хемија

на неодређено време или одређено време на 
5 година

УСЛОВИ: дипломирани хемичар за истраживање и развој, 
доктор наука-хемијске науке - високо образовање стечено 
на студијама трећег степена (докторске академске студије 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005 године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године.

Наставник у звању доцента за научну 
област Биолошке науке, ужа научна 

област Хумана генетика
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: дипломирани биолог, доктор наука-биолошке нау-
ке - високо образовање стечено на студијама трећег степена 
(докторске академске студије по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005 године), однос-
но стечен назив доктора наука по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Општи предуслов: Кандидати морају да испуњавају општи 
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 
став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 
Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврда-
ма надлежних органа.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. Закон, 
11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. 
закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу, Правилни-
ком о критеријумима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. На конкурс приложити: 
пријаву на конкурс; биографију; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; оверене фотокопије 
диплома или уверења којима се потврђује ниво образо-
вања; потврду надлежног органа да кандидат није прав-
носнажно осуђиван за кривична дела против полне слобо-
де, фалсификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи; Списак стручних и научних публика-
ција и по један примерак тих публикација, а за кандидате 
који су у радном односу на Факултету медицинских наука у 
Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком 
раду. Упутством за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање наставника на 
Универзитету у Крагујевцу које је саставни део Правилни-
ка о начину и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (https: //
www.kg.ac.rs/Docs/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_izbora_u_
zvanje_nastavnika.pdf) утврђена је обавеза кандидата да 
релевантна документа која прилаже ради оцене испуње-
ности општих услова, као и обавезних и изборних елеме-
ната прописаних одредбама Правилника о критеријумима 
за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу 
достави и у електронској форми (на компакт диску – ЦД). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за научну област 

Медицинске науке, ужа научна област 
Клиничка фармација

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: магистар фармације, стечен назив доктора меди-
цинских наука, способност за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за научну 
област Стоматолошке науке, ужа научна 

област Болести зуба и ендодонција
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, стечен статус студента 
докторских студија, сваки од претходних степена студија 
завршен са просечном оценом најмање осам (8), смисао за 
наставни рад. Завршена одговарајућа здравствена специја-
лизација

Сарадник у звању асистента за научну 
област Стоматолошке науке, ужа научна 

област Орална хирургија
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, стечен статус студента 
докторских студија, сваки од претходних степена студија 
завршен са просечном оценом најмање осам (8), смисао за 
наставни рад. Завршена одговарајућа здравствена специја-
лизација.

Општи предуслов: Кандидати морају да испуњавају општи 
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 
став 4 Закона о високом образовању и чланом 135. став 1 
Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврда-
ма надлежних органа да нису осуђивани за кривична дела 
прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. зако-
ни, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. 
закон), Закона о науци и истраживањима (“Сл. гласник РС” 
бр. 49/19), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Стату-
том Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
На конкурс приложити: пријаву на конкурс; биографију; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; оверене фотокопије диплома или уверења којима 
се потврђује ниво образовања; потврду надлежног орга-
на да кандидат није правноснажно осуђиван за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи; Потврду да 
је студент докторских студија (за асистента и за сарадни-
ке у настави) Списак стручних и научних публикација и по 
један примерак тих публикација у складу са упутством које 
се налази на страници Факултета http: //www.medf.kg.ac.
rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су 
у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску-ЦД). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

КРАЉЕВО

ОШ ”ДРАГАН МАРИНКОВИЋ”
36203 Адрани, Николе Тесле 120

тел. 036/841-223

Домар / мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има средње образовање III 
или IV степена машинске, електро, столарске, водоинста-
латерске или саобраћајне струке у складу са Правилни-
ком о организацији 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 способност за 
рад са децом и ученицима. Кандидат попуњава пријавни 
формулар са сајта Министарства просвете и уз њега дос-
тавља: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење да није осуђиван правноснажном 
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пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, као и 
да није утврђено дискриминаторно понашање, у складу са 
законом – уверење издаје надлежна управа Министарства 
унутрашњих послова – уверење треба да је издато након 
расписивања конкурса; уверење о држављанству РС (ори-
гинал или оверена фотокопија) не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да кандидат зна језик на коме се оства-
рује 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 
адресом електронске поште. Доказ о здравственој способ-
ности доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Потпуном пријавом сматра се она која, уз 
пријавни формулар, садржи исправна документа наведена 
у конкурсу. Благовременом 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 форму-
лар, са пратећом документацијом, доставити лично или на 
адресу, ОШ „Драган Маринковић”, 36203 Адрани, Николе 
Тесле 120, са назнаком „Пријава на конкурс за радно место 
домара / мајстора одржавања”. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и на телефон 
036/841-223.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 4

тел. 036/382-047
e-mail: etskkv@ptt.rs

Професор економске групе предмета

Професор психологије
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена и врсте обра-
зовања према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада економија и трговина 
кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чла-
ном 139 и чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
одговарајући факултет, сходно одредбама Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама (мастер студије); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; извршена психолошка процена спо-
собности за рад са децом и ученицима; има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на заваничној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја уз навођење 
јединственог матичног броја и потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању(не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања из Суда и 
МУП-а, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фото-
копију); уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика(осим за кандидате који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у средствима јавног информи-
сања.Пријаве поднети лично или путем поште на адресу: 
Економско-трговинска школа у Краљеву, Доситејева 46.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
37000 Крушевац, Војислава Илића 5

тел. 037/447-300, 447-301

1. Наставник српског језика и 
књижевности

за 88,78% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана (до повратка радника са неплаћеног 

одсуства) 

2. Наставник технике и технологије
за 70% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана (до повратка радника са функције 

директора школе) 

3. Наставник информатике и 
рачунарства

за 30% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана (до повратка радника са функције 
директора школе) 

УСЛОВИ: 1. степен стручне спреме у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“ 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) 
односно високо образовање стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. Да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, у складу са чланом 
142 став 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“ 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 
и 129/21). Кандидат који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу сматра се да има образовање из 
члана 142 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања, а кандидат који нема образовање из члана 
142 став 1 овог Закона обавезан је да стекне ово обра-
зовање у року од једне године, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу, и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. 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 и 4/2021).

Послове наставника српског језика могу да обављају лица 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. 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 и 4/2021): професор српског језика и књи-
жевности; професор српског језика и књижевности са 
општом лингвистиком; професор српске књижевности и 
језика; професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књижевностима; про-
фесор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик; професор српскохрватског језика 
и опште лингвистике; професор за српскохрватски језик 
са јужнословенским језицима; професор српскохрватског 
језика са источним и западним словенским језицима; про-
фесор српскохрватског језика и југословенске књижев-
ности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни 
рад изводи на мађарском, односно русинском или румун-

ском језику; професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност; професор југословен-
ске књижевности са страним језиком; дипломирани фило-
лог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност; професор српског језика и 
књижевности у одељењима за националне мањине; про-
фесор српског језика и српске књижевности; дипломирани 
компаратиста; мастер филолог (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратис-
тиком, Српски језик као страни); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програми: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књи-
жевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), 
Српска филологија (српски језик и књижевност), Филоло-
гија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност, Компаративна књижевност са теоријом књи-
жевности); професор српскохрватског језика и књижев-
ности; мастер филолог из области филолошких наука; про-
фесор југословенске књижевности и српског језика; мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет).

Послове наставника технике и технологије могу да обављају 
лица у складу са правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. 
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 и 4/2021): професор техничког образовања; профе-
сор технике; професор технике и информатике; професор 
информатике и техничког образовања; професор техничког 
образовања и машинства; професор технике и машинства; 
професор машинства; професор електротехнике; професор 
техничког образовања и техничког цртања; професор тех-
ничког образовања и физике; професор физике и основа 
технике; професор техничког образовања и хемије; дипло-
мирани педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО; дипломирани професор физике и основа технике за 
основну школу; професор физике и основа технике за основ-
ну школу; професор техничког образовања и васпитања; 
професор техничког васпитања и образовања; професор 
политехничког образовања и васпитања; професор политех-
ничког васпитања и образовања; професор политехничког 
образовања; професор технике и графичких комуникација; 
професор производно-техничког образовања; дипломирани 
педагог за техничко образовање; дипломирани педагог за 
физику и основе технике; професор основа технике и произ-
водње; професор политехнике; професор технике и медија-
текарства; професор техничког образовања и медијатекар; 
дипломирани физичар - професор физике и основа технике 
за основну школу - мастер; дипломирани професор физи-
ке и основа технике за основну школу - мастер; дипломи-
рани професор технике и информатике - мастер; дипломи-
рани професор технике - мастер; мастер професор технике 
и информатике; мастер професор информатике и технике; 
професор основа технике и информатике; мастер профе-
сор технике и информатике за електронско учење; мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из области техничког и информатичког обра-
зовања). Наставу из предмета одређених у ставу 1 овог чла-
на могу да изводе и лица која су завршила двопредметне 
студије на факултету, ако су на том факултету савладала 
програм из тих предмета у трајању од осам семестара.3) 

Послове наставника информатике и рачунарства могу да 
обављају лица у складу са правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. 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 и 4/2021): професор, односно 
дипломирани професор (са завршеним основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године у области информатике, математике, физике, елек-
тротехнике, машинства или техничког образовања); про-
фесор, односно дипломирани професор (са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, двопредметне студије, где је један 
предмет обавезно информатика; дипломирани математи-
чар, дипломирани физичар, дипломирани информатичар 
(сви смерови и одсеци, са завршеним основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године); дипломирани инжењер (са завршеним основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године у области информатике, информационих тех-
нологија, организационих наука, електротехнике и рачу-
нарске технике; дипломирани економиста (са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
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по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године у области информатике); мастер 
професор у области информатике, математике, физике, 
електротехнике, машинства; мастер професор (двопре-
дметне студије) где је један предмет обавезно информати-
ка; мастер математичар, мастер физичар, мастер информа-
тичар (свих смерова и одсека); мастер инжењер у области 
информатике, информационих технологија, организацио-
них наука, електротехнике или рачунарске технике; мас-
тер економиста у области информатике; мастер дизајнер 
медија у образовању; мастер библиотекар-информатичар; 
мастер професор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из области информатике, информа-
ционих технологија, математике, физике, организационих 
наука, електротехнике или рачунарске технике); мастер 
инжењер машинства. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају да имају у оквиру завршених основних ака-
демских студија положено најмање пет испита из информа-
тичких предмета, од тога најмање један из области Програ-
мирање и два предмета из једне или две следеће области 
- Математика или Теоријско рачунарство. Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада из предмета Инфор-
матика и рачунарство може да изводи и лице које је на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима које су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и 
информатике у трајању од најмање четири семестра. Уко-
лико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни 
однос са лицем које испуњава услове из ст. 1-3 ове тачке, 
наставу и друге облике образовно-васпитног рада за пред-
мет Информатика и рачунарство може да изводи и: мастер 
учитељ, који је током студија остварио 90 ЕСПБ бодова из 
области информатике и рачунарства; лице које је стекло 
стручни назив струковни специјалиста, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 7. октобра 2017. годи-
не, ако у оквиру завршених студија има положено најмање 
пет информатичких предмета (од тога најмање један из 
области Програмирање и најмање два предмета из једне 
или две следеће области - Математика или Теоријско рачу-
нарство). 

ОСТАЛО: на основу члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18 – 
др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) у радни однос могу бити 
примљена лица, под условима прописаним законом ако: 
1) имају одговарајуће образовање (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе); 2) имају психичу, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење надлежног МУП-a 
Републике Србије (оригинал); 4) имају држављанство Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије); 5) знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. (доказ су обавези 
да доставе само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику) - доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3) 
-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи као и ЦВ кандидата. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве достављати на горе наведену 
адресу, лично од 08.00 часова до 14.00 часова или поштом. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон 
037/447-300 или 447-301. 

ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ”
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 3

тел. 037/446-890

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 129/2021) за 
директора може бити изабрано лице које испуњава услове 

прописане чланом чланом 139 и чланом 140 став 1 тачка 
1 и 2, овог закона и то: 1. да поседује одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони) за наставника 
основне школе, за педагога и психолога, стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер 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, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне области, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. да има дозволу за рад (поло-
жен стручни испит - лиценцу) за наставника, педагога или 
психолога; 3. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђива-
но правноснажном 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, 
одузуимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање и давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 5. да има држављанство Репу-
блике Србије; 6. да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 7. да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 8. да је савла-
дало обуку и да има положен испит за директора устано-
ве. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: 
одштампан, попуњен и потписан пријавни формулар са 
званичне интернет странице МПНТР (http://www.mpn.gov.
rs); доказ о стеченом одговарајућем образовању, у складу 
са одредбом члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - диплома; доказ о положеном испиту 
за лиценцу, односно дозволи за рад наставника, васпита-
ча или стручног сарадника, односно положеном стручном 
испиту; доказ о раду у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања (најмање осам година) – потврда; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима; уверење да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
не старије од 30 дана од дана објављивања конкурса; 
Уверење надлежног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак и истрага пред основним и вишим судо-
вима и јавним тужилаштвима у Републици Србији, не ста-
рије од 30 дана од дана објављивања конкурса; уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци од 
дана објављивања конкурса; доказ о знању српског језика 
језика односно језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад (подносе само кандидати који су стекли одго-
варајуће образовање на другом језику); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај 
просветног саветника, а ако није вршен стручно педагошки 
надзор у раду кандидата - потврду просветног саветника 
да надзор није вршен; доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања (за 
кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора школе) или потврда Школске управе да у перио-
ду његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор 
и спољашње вредновање школе; потврда да је кандидат 
пријављен на обуку за испит за директора или уверење о 
савладаној обуци за полагање испита за директора или да 
је обука у току или уверење о положеном испиту за дирек-
тора - лиценци за директора, уколико кандидат поседује 
исто; биографију са кратким прегледом кретања у служби; 
оквирни план рада за време трајања мандата (није оба-
везно). Сви докази се подносе у оригиналу или овереним 
фотокопијама. Документација без доказа о положеном 
испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани 
кандидат биће дужан, да у законском року, када министар 
пропише услове, програм обуке и начин полагања испита 
за директора, положи наведени испит у складу са чланом 
122 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 

са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог закона 
за наставника те врсте школе, односно лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног орга-
на. Кандидат који се јавио на расписани конкурс може да 
достави допуну документације до тренутка док комисија 
за избор директора не приступи и не отпочне обраду кон-
курсне документације и утврђивање испуњености законом 
прописаних услова за избор директора кандидата који су се 
јавили на расписани конкурс. Након тога допуна докумен-
тације неће бити могућа. Пријављени кандидати писмено 
ће бити обавештени о именовању директора у складу са 
законом. Пријаве на конкурс и достављена документација 
се не враћају кандидатима. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Сва потребна обавештења 
се могу добити у секретаријату школе на тел. 037/446-890. 
Пријаве са доказима о испуњавању свих услова траже-
них конкурсом слати у затвореној коверти препорученом 
поштом, са назнаком “Пријава на конкурс за директора”, на 
адресу школе или донети лично у затвореној коверти, са 
назнаком “Пријава на конкурс за директора”, радним дани-
ма од 08.00 до 13.00 часова.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22

тел. 037/440-319 

Наставник стручних предмета, теорија, 
за општи смер (фармакологије са 40% 

радног времена, психијатрије са 9% 
радног времена, инфектологије са 

26% радног времена, микробиологије 
са епидемиологијом са 20% радног 

времена) 
са 95% радног времена

УСЛОВИ: 1. степен стручне спреме у складу са чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/20, 
129/21) односно високо образовање стечено:1) на сту-
дијама 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 предме-
та; (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 прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. Обавезно образовање 
лица из чл. 140 наведеног закона је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са европ-
ским системом преноса бодова, у складу са чланом 142 
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“ 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20). Канди-
дат који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу сматра се да има образовање из члана 142 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања, а 
кандидат који нема образовање из члана 142 став 1 овог 
Закона обавезан је да стекне ово образовање у року од јед-
не године, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Кандида-
ти за наставника треба да имају одговарајућу стручну спре-
му у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада здравство и социјална 
заштита („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 4/22). На 
основу чл. 139 Закона о основама система образовања и 

Наука и образовање
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васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/19, 6/20, 129/21) у радни однос могу бити примље-
на лица под условима прописаним законом ако: 1) имају 
одговарајуће образовање (доставити оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе) 2) имају психичу, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (доставити 
оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења не 
старије од 6 месеци) 3) нису осуђивана правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
(доставити оригинал или оверену фотокопију уверења из 
Казнене евиденције МУП-а не старије од 6 месеци); 4) имају 
држављанство Републике Србије (доставити оригинал или 
оверена фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије не старије од 6 месеци); 5) знају језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. (доказ су обавези да доста-
ве само кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику) – доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика. 
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3) 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. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивањау часопису ”Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве достављати 
поштом на адресу Медицинска школа, 37000 Крушевац, 
Ћирила и Методија 22, или лично радним данима од 9 до 
13 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на телефон 037/440-319. 

ОШ “ПРВИ МАЈ”
37220 Брус, Влајковци бб.

Наставник српског језика и књижевности
са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и 
услове у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/17 и 10/19, 6/20, 129/21) и то: 1) да има одговарајуће 
образовање прописано Законом и важећег Правилника 
којим се прописује степен и врста образовања наставника 
и стручног сарадника у основној школи; („Сл. гласник РС“ 
бр. 2/22, 6/22, 10/22, 15/22); 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 злос-
тављење малолетног лица и родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за која није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
изнад наведених услова и то тачке 1, 3-5 су саставни део 
пријаве на конкурс, а доказ за тачку 2) прибавља се пре 
закључења уговора. Остало: наставник, у складу са члном 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за дговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисиплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдидсиплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стучне области 
или области педагошких наука. 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачке (1) одељка „остало” 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 

на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију (поред горе наведене 
документације и извод из матичне књиге рођенихне ста-
рију од шест месеци), у овереној копији, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. Прија-
ве и приложена документација се не враћају кандидатима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на адресу школе. 

ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР”
37222 Велики Купци

тел. 037/884-105

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 129/2021) за 
директора може бити изабрано лице које испуњава услове 
прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 тачка 1 и 2, овог 
закона и то: 1. да поседује одговарајуће високо образовање 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закони) за наставника основне школе, за 
педагога и психолога, стечено: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка (лице мора да има завршене студије првог степена из 
научне области, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. да има дозволу за рад (положен стручни испит 
- лиценцу) за наставника, педагога или психолога. 3. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 4. да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузуимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање и давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, 7. 
да има најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 8. да је савладало обуку и да има положен 
испит за директора установе, Кандидат је дужан да уз 
пријаву на конкурс достави: одштампан, попуњен и пот-
писан пријавни формулар са званичне интернет странице 
МПНТР (http: //www.mpn.gov.rs); доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању, у складу са одредбом члана 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања - диплома; 
доказ о положеном испиту за лиценцу, односно дозволи за 
рад наставника, васпитача или стручног сарадника, однос-
но положеном стручном испиту; доказ о раду у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (најмање осам година) – потвр-
да; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима; уверење (извод из казне-
не евиденције надлежне полицијске управе) 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, не старије од 30 дана од 
дана објављивања конкурса; уверење надлежног суда да 
се против кандидата не води кривични поступак и истра-
га пред основним и вишим судовима и јавним тужилашт-
вима у Републици Србији, не старије од 30 дана од дана 
објављивања конкурса; уверење о држављанству Репу-

блике Србије, не старије од 6 месеци од дана објављивања 
конкурса; доказ о знању српског језика језика односно јези-
ка на ком се остварује образовно-васпитни рад (подносе 
само кандидати који су стекли одговарајуће образовање на 
другом језику). доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата - извештај просветног саветника, а 
ако није вршен стручно педагошки надзор у раду кандида-
та - потврду просветног саветника да надзор није вршен; 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања (за кандидата на конкурсу 
који је претходно обављао дужност директора школе) или 
потврда школске управе да у периоду његовог мандата 
није вршен стручно-педагошки надзор и спољашње вред-
новање школе; уверење о положеном испиту за директо-
ра – лиценца за директора, уколико је кандидат поседује; 
радну биографију са кратким прегледом кретања у служби; 
оквирни план рада за време трајања мандата (није оба-
везно). Сви докази се подносе у оригиналу или овереним 
фотокопијама. Документација без доказа о положеном 
испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани 
кандидат биће дужан, да у законском року, када министар 
пропише услове, програм обуке и начин полагања испита 
за директора, положи наведени испит у складу са чланом 
122 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог закона 
за наставника те врсте школе, односно лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног орга-
на. Кандидат који се јавио на расписани конкурс може да 
достави допуну документације до тренутка док комисија 
за избор директора не приступи и не отпочне обраду кон-
курсне документације и утврђивање испуњености законом 
прописаних услова за избор директора кандидата који су се 
јавили на расписани конкурс.Након тога допуна докумен-
тације неће бити могућа. Пријављени кандидати писмено 
ће бити обавештени о именовању директора у складу са 
законом. Пријаве на конкурс и достављена документација 
се не враћају кандидатима. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Сва потребна обавештења 
се могу добити у секретаријату школе на тел. 037/884-105. 
Пријаве са доказима о испуњавању свих услова траже-
них конкурсом слати у затвореној коверти препорученом 
поштом, са назнаком: “Пријава на конкурс за директора”, на 
адресу школе: ОШ “Кнез Лазар” Велики Купци 37222 или 
донети лично у затвореној коверти, са назнаком “Пријава 
на конкурс за директора”, радним даном од 08.00 до 13.00 
часова. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

 У КРУШЕВАЦУ
37000 Крушевац, Косанчићева 4

Наставник за избор у звање доцент или 
ванредни професор, ужа научна област 

Органска хемија и биохемија
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова, треба да испуња-
вају и услове прописане чланом 72 став 4 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС” број88/2017....67/2021 
и 67/2021 - др. закон) и посебнеуслове прописане чланом 
74 Закона о високом образовању („Службени гласник РС” 
број број 88/2017....67/2021 и 67/2021 - др. закон), чланом 
165. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета 
у Нишу”, бр. 8/17...4/21), чланом 5. Правилника о поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” бр. 
5/22) и услове утврђене Ближим критеријумима за избор 
у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу” број 
3/17...5/22). Радни однос заснива се са пуним радним вре-
меном. Пријаве кандидата (образац пријаве преузима 
се са web портала Факултета) са прилозима подносе се 
Пољопривредном факултету у Крушевцу, Косанчићева 
4, у року од 15 дана од дана објављивања. Уз пријаву на 
конкурс кандидати за избор прилажу: биографију са биб-
лиографијом и пратећим материјалом, уверење надлежне 
полицијске управе да против њега није изречена правос-
нажна пресуда за кривична дела из члана 72 став 4 Зако-
на о високом образовању, оригинал, које је издато након 
расписивања овог конкурса и оверене фотокопије диплома 
о завршеним нивоима студија или оверене фотокопије уве-
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рења о завршеним нивоима студија. Кандидати прилажу и 
попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању 
услова за избор у звања наставника који се налази на web 
порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs. За попуну 
обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог 
на www.npao.ni.ac.rs, а уколико кандидат нема кориснички 
налог, неопходно је да се јави администратору Факултета, 
на e-mail savic.milos@ni.ac.rs. Ради благовременог отварања 
корисничког налога, кандидату се препоручује да се адми-
нистратору Факултета јави најкасније 24 сата пре истека 
конкурсног рока. Сву конкурсну документацију доставити у 
писаном и електронском облику, на ЦД-у. Неблаговремено 
приспеле пријаве и пријаве без комплетне документацијес-
матраће се неуредним пријавама и неће бити разматране, 
о чему Факултет доноси посебан закључак.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
16231 Турековац
тел. 016/796-672

Домар - мајстор одржавања
са 15% радног времена, за рад у издвојеном 

одељењу у Подримцу и Свирцу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању. 
Услови за пријем у радни однос, одређени чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019, 
27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021.) и чланом 17. и 23. 
Правилником о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Ђура Јакшић” Турековац дел. бр. 1214 од 
12.09.2022. године су следећи: одговарајуће образовање 
из члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно средње образовање стечено, односно 
четврти степен стручне спреме у складу са правилником 
о организацији и систематизацији; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца или 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 полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на којем оствару је образовно-васпитни рад. Кандидат је 
дужан да попуни пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, који у штампаној форми доставља школи. Уз 
пријавни формулар кандидат је дужан да достави следећу 
документацију: оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (на новом обрасцу); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); извод из казнене евиденције полицијске управе, као 
доказ о неосуђиваности; оригинал уверење основног суда 
да није подигнута оптужница и поднет оптужни предлог за 
кривична дела из надлежности основних и виших судова 
у Републици Србији. Пре закључења уговора о раду иза-
брани кандидат доставља лекарско уверење. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Информације на тел. 016/796-672.

Чистачица
са 85% радног времена, за рад у издвојеном 

одељењу у Подримцу и Свирцу

УСЛОВИ: I степен стручне спреме у наведеном занимању. 
Услови за пријем у радни однос, одређени чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019, 
27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021.) и чланом 17. и 23. 
Правилником о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Ђура Јакшић” Турековац дел. бр. 1214 од 
12.09.2022. године су следећи: одговарајуће образовање из 
члана 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, односно основно образовање стечено, односно први 
степен стручне спреме у складу са правилником о органи-
зацији и систематизацији; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца или као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем оствару је обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, који у штампаној 
форми доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат 
је дужан да достави следећу документацију: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених (на новом 
обрасцу); оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из казне-
не евиденције полицијске управе, као доказ о неосуђива-
ности; оригинал уверење Основног суда да није подигнута 
оптужница и поднет оптужни предлог за кривична дела 
из надлежности Основних и Виших судова у Републици 
Србији. Пре закључења уговора о раду изабрани кандидат 
доставља лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Информације на тел. 016/796-672.

ХТШ “БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ - 
КУКАР”

16000 Лесковац, Влајкова 94
тел. 016/282-630

Наставник хемијско-технолошке групе 
предмета

на одређено време до повратка запослене са 
функције директора школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник хемијско-технолошке групе 
предмета

са 20% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са функције директора 

школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник хемијско-технолошке групе 
предмета

на одређено време до повратка запослене са 
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник предметне наставе - 
биологија, са 20% радног времена, 

екологија и заштита животне средине, са 
5% радног времена и микробиологија, 

са 10% радног времена
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведном занимању.

Наставник предметне наставе 
електротехника

са 20% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. 

ОСТАЛО Кандидати су дужни да испуњавају следеће 
услове: 1. поред општих услова прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017.одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да 
испуњавају и услове из члана 139 и 140 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали 
и графичарство (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
број 4/2022 и 14/2022) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма (“Сл. гласник РС” – Просветни гласник, број 4/2022, 
14/2022 и 15/2022); 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 полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 
5. да знају српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: попуњени 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете; оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми као доказ да има 
одговарајуће образовање или оверену фотокопију уве-
рења о стеченом образовању (ако диплома није уручена) 
не старије од 6 месеци; кандидати који су високо образо-
вање стекли након 10. септембра 2005. године подносе 
оверену фотокопију дипломе основних и мастер студија; 
оригинал или оверену фотокопију уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса); уверење из казнене евиденције 
МУП-а да нема осуде (не старије од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса); доказ да зна српски језик, осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику или су положили испит из српског језика по 
програму одговарајуће школске установе; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкур-
са). Доказ да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњен пријавни формулар са траженом доку-
ментацијом достављају школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу Хемијско-технолошка 
школа “Божидар Ђорђевић Кукар” у Лесковцу, Влајкова 
94. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Конкурс за пријем у радни однос спро-
води конкурсна комисија коју именованује директорка 
школе у складу са Законом. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос из чла-
на 139 Закона, у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који испуњавају услове кон-
курса у року од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 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 децом и ученицима, обавља разговор са кандида-
тима са листе, сачињава образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове и доставља је директорки у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Директорка доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од 8 дана од дана достављања образло-
жене листе. Разговор са кандидатима обавиће се у прос-
торијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену обављања разговора бити обавештени на бројеве 
контакт телефона које су навели у својим пријавама. Сва 
додатна објашњења кандидати могу добити путем теле-
фона 016/282-630.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
16253 Брестовац, Вука Караџића 1

тел. 016/782-206

Наставник предметне наставе - предмет 
француски језик

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка одсутне 
запослене са функције директора, са 11,11% 

радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Стручни сарадник – библиотекар
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до повратка одсутне 
запослене са функције директора, са 11,11% 

радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. 

ОСТАЛО: кандидати мора да испуњавају услове прописа-
не чланом 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/217, 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 одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 

Наука и образовање
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и 129/2021) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/217, 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); 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра 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 образовно-васпитни рад. 
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете Републике Србије; рад-
на биографија / ЦВ; оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује одговарајуће образовање; оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рођених, издат 
на прописаном обрасцу са холограмом; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверена фотокоија доказа да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање које издаје 
надлежна полицијска управа МУП-а РС (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверена фотокопија потврде да за 
кандидата није, у складу чланом 139 ст. 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања утврђе-
но дискриминаторно понашање коју издаје Повреник за 
заштиту равноправности (не старије од 6 месеци) и доказ 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Достављени подаци биће обрађивани у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС”, бр. 87/2018), у сврху обраде података у конкурсном 
поступку. Сви докази прилажу се у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Напомена: неблаговремене, непотпуне, 
неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази, у оригиналу или овереној фотокопији 
неће бити разматране од стране конкурсне комисије. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основа-
ма 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, се у року од 
осам дана упућују на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака, 
о чему ће бити обавештени путем контакт телефона или 
мејл адреса које су навели у својим пријавама. Конкур-
сна 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 ученицима и обавља разговор са кандидатима 
са листе. Разговор са кандидатима ће се обавити у прос-
торијама Основне школе „Бранко Радичевић” Брестовац, 
Вука Караџића 1, о чему ће кандидати бити накнадно оба-
вештени путем контакт телефона или мејл адреса које су 
навели у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља је директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од достављања образложене листе. Рок за 
подношење пријава је осам дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају на 
адресу: Основна школа „Бранко Радичевић”, 16253 Брес-
товац, Вука Караџића 1, или у просторијама секретаријата 
школе. Контакт телефон 016/782-206.

ОШ “ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ”
16000 Лесковац, Дубочица 72

тел. 016/222-725

Наставник немачког језика
са 55,55% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Кандидат мора да испуњава и следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/19, 6/2020 
и 129/2021 и према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11//2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 3/2021 и 4/2021); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за која није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство РС; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достављају се докази о 
испуњености услова: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе или уверење о дипломирању ако није изда-
та диплома; оригинал уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности (прибављене од стране надлежног орга-
на МУП-а, не старије од 6 месеци); оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених; фотокопија личне карте; доказ од позна-
вању српског језика подноси само кандидат који није стекао 
диплому на српском језику; доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете РС, а потребну докумен-
тацију са одштампаним пријавним формуларом достављају 
на адресу школе препоручено поштом или лично у роко од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са докумен-
тацијом слати на адресу школе, са назнаком “За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија име-
нована одлуком директора школе. Решење о избору кан-
дидата по објављеном конкурсу у публикацији “Послови”, 
донеће се у складу са чл. 154 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Сва додатна обавештења могу 
се добити путем телефона 016/222-725, од 8 до 14 сати.

“ГИМНАЗИЈА”
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15

тел. 016/212-218

Наставник предметне наставе - 
енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, са 50% радног 

времена

Наставник предметне наставе - 
филозофија

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, са 65% радног 

времена

Наставник предметне наставе - 
француског језика

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана до повратка одсутне 
запослене са функције директора, са 22,22% 

радног времена

УСЛОВИ: VII/1степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Кандидати морају да испуњавају услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гл. РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) односно да имају одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања које су стекли а) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-

та 2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; кандидати треба да испуњавају 
услове у погледу степена и врсте образовања према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гл. 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022); да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примања 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 која није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
. да имају држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар се достављају докази о 
испуњености услова: диплома о стеченом одговарајућем 
образовању (лица која су стекла академско звање мастер 
у обавези су да доставе и диплому о претходно завршеним 
основним академским студијама), уверење о неосуђива-
ности - уверење из казнене евиденције МУП-а (не старије 
од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (са холограмом), 
доказ о знању српског језика (достављају само кандида-
ти који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика). 
Сва документа се достављају у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Доказ да лице има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима подноси кандидат 
који буде изабран по конкурсу пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају- преузимају пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете и потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају Школи 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу 
школе или лично у секретаријату школе, са назнаком “За 
конкурс”. Напомена: Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућују се психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступка, о 
чему ће бити обавештени на бројеве контакт телефона или 
емаил адресе које су навели у својим пријавама. Разговор 
са кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове 
конкурса, обавиће конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе, по пријему резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима, у просторијама Гимназије, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на бројеве контакт телефона или имејл адресе које су наве-
ли у својим пријавама. Сва додатна објашњења кандидати 
могу добити путем телефона 016/212-218.

ОШ “ПЕТАР ТАСИЋ”
16000 Лесковац, Влајкова 24 

тел. 016/212-701

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

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

функције, са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18) треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон и 10/2019, 
даље Закон, 6/2020 и 129/2021), и да има одговарајућеви-
соко образовање у складу са Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Уз пријаву, са кратком биографијом, приложити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
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од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија); доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не старији од 
шест месеци); доказ о знању српског језика и језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
доставља кандидат само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду). Напомена: 
у складу са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, као и фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс доставити лично или поштом на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, с назна-
ком „За конкурс”.

ЛОЗНИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ” ЛОЗНИЦА

ОБЈЕКАТ „ЧАРОЛИЈА”
15300 Лозница, Веселина Мисите 26

тел. 015/7882-12

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: услове из члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућем образовању (не старија од 6 месеци), оверену 
фотокопију дозволе за рад (лиценце не старијe од 6 месе-
ци), оригинал или оверену фотокопију уверења (не ста-
рије од 6 месеци) полицијске управе да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија не старија од 6 месеци), кратку биографију.

Сервирка
УСЛОВИ: услове из члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи (не старија од 6 месеци), ори-
гинал или оверену фотокопију уверења (не старије од 6 
месеци) полицијске управе да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
(оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци), кратку биографију.

ОСТАЛО: конкурс остаје отворен осам дана од дана 
објављивања. Сви заинтересовани кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-

ци Министарства, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови на адресу: Предшколска установа „Бамби” Лозница, 
Објекат „Чаролија” (код нове цркве) у Лозници, Веселина 
Мисите 26.

НИШ

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
18105 Ниш, Кнегиње Љубице 10

Наставник у звање ванредни професор 
или редовни професор за ужу уметничку 

област Гудачки инструменти, виолина

Наставник у звање доцент или ванредни 
професор за ужу уметничку област 

Сликање и цртање

Наставник у звање доцент за ужу 
уметничку област Графички дизајн

2 извршиоца

Сарадник у звање сарадник у настави за 
ужу уметничку област Писмо, писмо и 

типографија
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор у звање и 
заснивање радног односа наставника поред општих услова, 
треба да испуњавају и услове прописане чланом 74 Зако-
на о високом образовању, одредбама Минималних услова 
за избор у звања наставника на универзитету („Службени 
гласник РС”, број 101/2015, 102/2016, 119/2017 и 152/2020), 
чланом 165 Статута Универзитета у Нишу, одредбама Пра-
вилника о поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Нишу и Ближих крите-
ријума за избор у звања наставника („Гласник Универзи-
тета у Нишу”, број 3/2017, 7/2017, 4/2018, 1/2019, 1/2020, 
2/2020, 1/2021 и 5/2022 – даље: Ближи критеријуми). 
Испуњеност услова учесника конкурса за избор у звања 
наставника сагледава се на основу референци које је оства-
рио у периоду од избора у претходно звање наставника до 
истека рока за пријављивање кандидата на конкурс, осим 
када се први пут бира у звање наставника када се узимају 
у обзир референце у периоду од претходних пет година од 
дана објављивања конкурса. Кандидати који конкуришу 
за избор у звање и заснивање радног односа сарадника у 
звању сарадник у настави поред општих услова треба да 
испуњавају и услове прописане одредбом члана 83 Закона 
о високом образовању, одредбом члана 146 Статута Факул-
тета уметности Универзитета у Нишу и одредбама Правил-
ника о условима и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа сарадника Факултета уметности у Нишу број 
1685/16 од 1.10.2019. године. Приликом пријављивања на 
конкурс кандидати подносе: пријаву на конкурс (образац 
пријаве на конкурс кандидати могу преузети на интернет 
страници Факултета – www.artf.ni.ac.rs); оверене фотоко-
пије диплома стечене на акредитованим високошколским 
установама о свим завршеним нивоима акредитованих 
студија из области за коју је конкурс објављен. У случају 
да кандидат уверењем доказује стечен стручни, академ-
ски, уметнички односно научни назив, прилаже наведено 
уверење оригинал или оверену фотокопију, као и ориги-
нал потврде надлежне високошколске установе да дипло-
ма није издата. Ако је диплома стечена на високошколској 
установи у иностранству кандидати подносе доказ о томе 
да је диплома призната у складу са одредбама Закона о 
високом образовању; доказ о искуству у педагошком раду 
са студентима, уколико поседују (за радна места под ред-
ним бројевима 1, 2 и 3); биографију са библиографијом 
у штампаном и електронском облику – на компакт диску 
у wорд формату и пратећим материјалом. Компакт диск 
се прилаже у 4 истоветна примерка; попуњен, одштам-
пан и потписан образац о испуњавању услова за избор у 
звање наставника који се налази на веб порталу Универ-
зитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). Уколико кандидат нема 
кориснички налог на веб порталу Универзитета у Нишу, 
потребно је да се ради отварања налога обрати Пројектан-
ту информатичке инфраструктуре Факултета, путем елек-
тронске поште: dejan.krasic@artf.ni.ac.рс (за радна места 
под редним бројевима 1, 2 и 3); кандидати за радна места 
наставника који су у радном односу на Факултету подно-
се рецензије прописане чланом 17 Правилника о поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Нишу за репрезентативне референце у 
пољу уметности које су остварили почев од 26. јула 2022. 
године; 5 оригиналних дела самостално реализованих из 
уже уметничке области за коју је конкурс објављен и мапу 
са 10 цртежа (за радно место под редним бројем 2); 10 
оригиналних дела самостално реализованих из уже умет-
ничке области за коју је конкурс објављен (за радна места 
под редним бројевима 3 и 4); уверење акредитоване висо-
кошколске установе о статусу студента акредитованог сту-

дијског програма мастер академских или специјалистичких 
академских студија из области за коју је конкурс објављен 
са списком положених испита и добијеним оценама (за рад-
но место под редним бројем 4); уверење надлежне поли-
цијске управе да против њих није изречена правноснажна 
пресуда за кривична дела против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи, не старије од шест месеци. Кандидати који конку-
ришу за избор у звања наставника одржавају и приступно 
предавање у складу са одредбама Правилника о поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Нишу, када је оно Ближим критеријумима 
предвиђено као обавезан услов за избор у звање настав-
ника. Кандидати подносе пријаве на конкурс са прилозима 
(конкурсну документацију) на адресу Факултета уметности 
у Нишу: Улица кнегиње Љубице 10, 18105 Ниш, а радове 
(за радна места под редним бројевима 2, 3 и 4) у Концерт-
но-изложбеном простору Факултета, Улица Књажевачка 
2а. Рок за пријављивање кандидата на конкурс за радна 
места под редним бројевима 1, 2 и 3 је петнаест (15) дана 
од дана објављивања конкурса. Рок за пријављивање кан-
дидата на конкурс за радно место под редним бројем 4 је 
осам (8) дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на 
начин прописан Правилником о поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Нишу, сматраће се неуредним пријавама и неће бити раз-
матране, о чему декан Факултета доноси посебан закључак 
и доставља га подносиоцу пријаве и Универзитету у Нишу.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
18000 Ниш, Првомајска 6

Наставник рачунарства и информатике
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос предвиђени су 
чланом 139, 140 (лице које је стекло одговарајуће висо-
ко образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
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) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета) и чланом 
155 став 1 и 2 тачка 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 - даље: Закон 6/2020 и 129/2021), и то: 
да кандидат има одговарајуће образовање: професор 
информатике, односно дипломирани информатичар; про-
фесор математике и рачунарства; професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер рачунарство и 
информатика; дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; дипломирани инжењер електротехнике, 
сви смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер 
електронике, сви смерови, односно одсеци; дипломирани 
инжењер за информационе системе, односно дипломира-
ни инжењер организације за информационе системе или 
дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за 
информационе системе, информационе системе и тех-
нологије; дипломирани инжењер информатике, односно 
дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани еко-
номист, смерови: кибернетско-организациони, економ-
ска статистика и информатика, економска статистика и 
кибернетика, статистика и информатика или статистика, 
информатика и квантна економија; професор технике и 
информатике; дипломирани математичар; дипломирани 
информатичар; дипломирани информатичар - пословна 
информатика; дипломирани информатичар - професор 
информатике; дипломирани инжењер организационих 
наука - одсек за управљање квалитетом; мастер инжењер 
софтвера; мастер инжењер информационих технологија 
и система; мастер дизајнер медија у образовању; мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет); дипломирани информатичар 
- мастер; дипломирани професор информатике - мастер; 
дипломирани информатичар - мастер пословне инфор-
матике; дипломирани професор технике и информатике 
- мастер; мастер математичар; мастер информатичар; 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер 
инжењер информационих технологија; мастер професор 
технике и информатике; мастер инжењер организацио-
них наука (студијски програм Информациони системи и 
технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске 

Наука и образовање
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науке); мастер професор информатике и математике; 
мастер професор информатике и технике. Да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна 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 кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да је држављанин Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се налази 
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, потребно је поднети следећа документа: кратку био-
графију; диплому о стеченом образовању; држављанство 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; извод из казнене евиденције МУП-а 
РС (не старије од 6 месеци) прибавља кандидат. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности прибавља 
кандидат који буде закључио уговор о раду. Уколико се на 
овај конкурс подносе фотокопије докумената, оне морају 
бити оверене. Пријаве са потребном документацијом 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - наставник 
рачунарства и информатике”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање. Телефон за инфор-
мације: 018/523543.

Наставник практичне наставе графичке 
групе предмета – плакат

са 50% радног времена

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос предвиђени су 
чланом 139, 140 (лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер академ-
ске 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 педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима 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 одговарајући пред-
мет, односно групу предмета) и чланом 155 став 1 и 2 тач-
ка 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
- даље: Закон 6/2020 и 129/2021), и то: да кандидат има 
одговарајуће образовање: дипломирани графичар - про-
фесор ликовне културе; академски графичар - ликовни 
педагог; дипломирани графички дизајнер; дипломирани 
графичар; дипломирани сликар-графичар; лице са завр-
шеним факултетом примењених уметности, одсек или 
катедра: примењена графика, дизајн графике, графика; 
лице са завршеним факултетом ликовних уметности, гра-
фички одсек; мастер примењени уметник; мастер ликовни 
уметник. Лице из подтач. (8) и (9) ове тачке треба да има 
завршене основне и мастер академске студије на студијс-
ком програму, односно модулу графички дизајн, графика и 
књига, графички дизајн и визуелне комуникације, графич-
ке комуникације, односно графика. Да кандидат 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 безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се налази 
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, потребно је поднети следећа документа: кратку био-
графију; диплому о стеченом образовању; држављанство 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; извод из казнене евиденције МУП-а 
РС (не старије од 6 месеци) прибавља кандидат. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности прибавља 

кандидат који буде закључио уговор о раду. Уколико се на 
овај конкурс подносе фотокопије докумената, оне морају 
бити оверене. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс - наставник за 
предмет плакат”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у разматрање. Телефон за информације: 
018/523543.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/233-830

Чистачица

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: завршена основна школа. Учесник конкурса поред 
општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење), треба да испуњава и посебне услове предвиђене 
члановима 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закони 6/2020 и 129/2021) и 
члана 16, 25 и 53 Правилника о организацији и система-
тизацији послова у Угоститељско- туристичкој школи (дел. 
бр. 1197 од 13.09.2019. године) и то: да има одговарајуће 
образовање (први степен стручне спреме, односно заврше-
на основна школа); да има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу докумен-
тацију којом доказују испуњеност прописаних услова, и 
то: кратку биографију (ЦВ); оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду); уверење о неосуђива-
ности (не старије од шест месеци, оригинал или оверену 
фотокопију - уверење из МУП- а); потврду Повереника за 
заштиту родне равноправности да није, у складу са зако-
ном, 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 подно-
се 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 интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну доку-
ментацију 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 докумена-
та која нису оверене од стране надлежног органа неће се 
узимати у обзир. Благовременом пријавом на конкурс сма-
тра се пријава која је непосредно предата школи пре истека 
рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока пре-
дата 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 исте-
ком првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сма-
тра 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. Накнад-
но достављање доказа за избор може се прихватити само 
ако је школа примила пре него што је комисија почела да 
разматра конкурсни материјал. Пријаве се подносе на горе-
наведену адресу, са назнаком “За конкурсну комисију” или 
у просторијама секретара школе.

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
“СТЕВАН СРЕМАЦ”

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

Наставник математике
за 16 часова недељне норме

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математи-
чар; дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математичар - информатичар; 
дипломирани математичар - професор математике; дипло-
мирани математичар за математику економије; професор 
математике и рачунарства; дипломирани математичар - 
астроном; дипломирани математичар - теоријска матема-
тика; дипломирани математичар - примењена математика; 
дипломирани инжењер математике (са изборним пред-
метом основи геометрије); дипломирани информатичар; 
дипломирани професор математике - мастер; дипломирани 
математичар - мастер; дипломирани инжењер математи-
ке - мастер (са изборним предметом основи геометрије); 
професор математике - теоријско усмерење; професор 
математике - теоријски смер; мастер математичар; мастер 
професор математике; дипломирани професор математи-
ке и рачунарства - мастер из области математичких нау-
ка; мастер математичар - професор математике; мастер 
инжењер примењене математике. Лице из тачке 12) овог 
члана које је стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима Математика или Примењена математика 
(са положеним испитом из предмета Геометрија или Осно-
ви геометрије).

Чистачица
УСЛОВИ: I завршена основна школа. У радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице, под условима пропи-
саним чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и то ако: има одговарајуће образовање; има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 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 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Поред општих 
услова прописаних Законом о раду, кандидат за наставника 
треба да има стечено одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. 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. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар који се прибавља са интер-
нет сајта Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, доставља се и потписана краћа биографија кандидата, 
извод из књиге рођених, оригинал / оверена копија дипло-
ме, оригинал / оверена копија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оригинал / оверена копија уве-
рења из казнене евиденције надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности за наведена кривична дела (не старије од 
6 месеци) и доказ из суда да се против кандидата не води 
кривични поступак (не старије од 6 месеци). Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекар-
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ско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Одлуку о избору кандидата донеће Конкурсна комисија 
након добијања резултата психолошке процене кандидата, 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не испуња-
вају услове у погледу образовања, врсте и степена струч-
не спреме. Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку 
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/18). Пријава и други прилози којима 
кандидат доказује да испуњава услове конкурса подносе се 
лично или поштом у року од 8 дана од дана објављивања 
на адресу: Прва нишка гимназија “Стеван Сремац” Ниш, 
Вожда Карађорђа 27. Контакт тел. 018/527-622.

ОШ “КРАЉ ПЕТАР I”
18000 Ниш, Војводе Путника 1

Наставник предметне наставе - 
наставник географије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чл. 139 став 1 тачке 1)-5), чланом 140 ст. 1 и 2, 
142 ст. 1 и 4 Закона и услове из Правилника и то: да је сте-
као одговарајуће високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима којима су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Учесник конкурса из 
тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образо-
вање кандидата је образовање из психолошких, педагош-
ких и методичних дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 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 системом 
преноса бодова (које је обавезан да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу). Кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу 
сматра се да има образовање из претходног става. Да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из тачака 1)-5) доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова 
из тачке 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Услови: професор географије; дипломирани географ; 
професор географије и историје; дипломирани професор 
биологије и географије; дипломирани професор географије 
и информатике; професор биологије-географије; професор 
физике - географије; професор географије-информатике; 
дипломирани професор географије - мастер; дипломирани 
географ - мастер; мастер географ; мастер професор геогра-
фије; мастер професор биологије и географије; мастер про-
фесор географије и информатике; дипломирани географ - 
просторни планер; мастер професор предметне наставе. 
Лица која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани - мастер треба да имају завршене основне 
академске студије студијског програма: географија, дипло-
мирани географ, професор географије, двопредметне сту-
дије биологије и географије или двопредметне студије гео-
графије и информатике. По расписаном конкурсу учесник 

конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених (само учесник 
конкурса који је променио презиме односно име после 
издавања уверења, односно дипломе); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (оригинал не старији од 6 месеци од дана објаве 
конкурса); оригинал доказа надлежне Полицијске управе о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију понашање (оригинал не старији од 30 дана од 
датума објаве конкурса); оригинал потврде или оверена 
фотокопија потврде Повереника за заштиту родне равноп-
равности да није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (оригинал не старији од 30 дана од дана 
објаве конкурса). (Захтев за издавање потврде учесник 
конкурса подноси Поверенику за заштиту родне равноправ-
ности у слободној форми на мејл poverenik@ravnopravnost.
gov.rs или поштом на адресу Повереник за заштиту родне 
равноправности Булевар краља Александра бр. 84, Бео-
град, са назнаком да је потврда потребна ради учешћа на 
конкурсу за радно место наставника предметне наставе – 
наставника физичког и здравственог васпитања и са 
навођењем имена, презимена, ЈМБГ-а и адресе учесника 
конкурса на коју се доставља потврда. Захтев мора бити 
својеручно потписан); оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није 
издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом 
одговарајућем образовању; оверену фотокопију дипломе о 
завршеним студијама првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета (само учесник конкурса који има завршене сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука); оверену фотокопију доказа надлежне 
високошколске установе о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (само учесник конкурса који је обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стекао на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања); оверену фотокопију доказа 
надлежне високошколске установе о положеним испитима 
из педагогије и психологије, односно оверену фотокопију 
доказа о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (само учесник конкурса који је у току студија поло-
жио испит из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу); оверену фотоко-
пију потврде одговарајуће високошколске установе о поло-
женом испиту из српског језика (само кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском језику); радну 
биографију ЦВ (необавезно). Уколико учесник конкурса не 
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 највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Услови за заснивање 
радног односа морају бити испуњени и после заснивања 
радног односа. Неблаговремене и/или непотпуне и/или 
неисправне пријаве неће се узети у разматрање. Фотоко-
пије које нису оверене од стране надлежног органа неће се 
узети у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 
осам дана од дана објављивања конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. У 
поступку одлучивања о избору кандидата комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 139 
Закона, и лица која испуњавају услове, упућује на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака, сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима, обавља разго-
вор са кандидатима са листе, сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду, доставља уверење о психичној, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкретном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, 

број 87/18) и Правилником о заштити података о личности 
школе. Пријаве доставити лично или поштом на горенаве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе. Термини изражени у овим тексту у 
граматичком мушком роду подразумевају природни женски 
и мушки род лица на која се односе.

ОШ “ИВАН ВУШОВИЋ”
37215 Ражањ, Новоражањска 42

тел. 037/3841-112

Наставник информатике и рачунарства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Послове наставника информатике и рачунарства 
може да обавља: професор, односно дипломирани профе-
сор (са завршеним основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године у области 
информатике, математике, физике, електротехнике, 
машинства или техничког образовања); професор, односно 
дипломирани професор (са завршеним основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, двопредметне студије, где је један предмет оба-
везно информатика); дипломирани математичар, дипломи-
рани физичар, дипломирани информатичар (сви смерови 
и одсеци, са завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године); дипло-
мирани инжењер (са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не у области информатике, информационих технологија, 
организационих наука, електротехнике и рачунарске тех-
нике); дипломирани економиста (са завршеним основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године у области информатике); мастер професор у 
области информатике, математике, физике, електротех-
нике, машинства; мастер професор (двопредметне сту-
дије) где је један предмет обавезно информатика; мастер 
математичар, мастер физичар, мастер информатичар (свих 
смерова и одсека); мастер инжењер у области информа-
тике, информационих технологија, организационих наука, 
електротехнике или рачунарске технике; мастер еконо-
миста у области информатике; мастер дизајнер медија у 
образовању; мастер библиотекар-информатичар; мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из области информатике, информационих 
технологија, математике, физике, организационих наука, 
електротехнике или рачунарске технике); мастер инжењер 
машинства. Поред општих услова предвиђених чланом 24, 
26 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61, 
54/09, 32/13 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), за наведено рад-
но место кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), односно да: поседује одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21) и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/202, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 и 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022, 15/2022 и 16/2022); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Обавезно образовање лица из члана 140 
овог закона је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са Европским системом преноса 
бодова, доказ-уверење надлежне установе. 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 пола-
гање испита за лиценцу. Кандидати попуњавају пријавни 

Наука и образовање
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формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи и то: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом високом образовању; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству (доказ 
не старији од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију доказа да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске 
управе Министарства унутрашних послова, не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверену фотокопију); радну биографију. У 
поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата који се упућују 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступка. Дирек-
тор школе доноси решење о избору кандидата по конкурсу. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за 
пријем у радни однос на радно место наставника инфор-
матике и рачунарства”. Непотпуна и неблаговремена доку-
ментација неће се разматрати. Опис радног места: на осно-
ву Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 
и 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022).

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звање ванредни професор 
или редовни професор за ужу научну 

област Експериментална и примењена 
физика

на одређено време од 60 месеци, односно за 
рад на неодређено време, на Департману за 

физику

Наставник у звање доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 

Експериментална и примењена физика
на одређено време од 60 месеци, 

на Департману за физику

Наставник у звање доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 

Теоријска физика и примене
на одређено време од 60 месеци, 

на Департману за физику

УСЛОВИ: доктор наука-физичке науке. Кандидати подносе: 
пријаву; биографију; оверен препис дипломе о доктора-
ту: списак научних радова са библиографским подацима, 
као и саме радове (списак радова доставити и у електрон-
ском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући 
линк) за радно место предвиђено овим конкурсом. Канди-
дати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, 
одштампају, потпишу и предају образац који се налази на 
веб порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). Рок 
за пријаву: 15 дана.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
“НЕИМАР”

18000 Ниш, Београдска 18
тел. 018/292-093

Наставник геодетске групе предмета
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање 
из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 

трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада геодезија и грађевинар-
ство (“Сл. гласник РС – Просаветни гласник”, бр. 5/2022): 
мастер инжењер геодезије - претходно завршене студије 
првог степена – основне академске студије у области 
геодетског инжењерства или дипломирани геодетски 
инжењер; да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарад-
ник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, има тражено образовање из ове тачке. Да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик. 

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања

са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме грађевинске или 
машинске струке. Радни однос може се засновати с лицем 
које испуњава услове прописане чланом 16. Правилника 
о организацији и систематизацији послова у Грађевинској 
техничкој школи „Неимар” у Нишу и то да: има одгова-
рајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 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 родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

Техничар одржавања инвестиционог 
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и завршена обука из 
информационих система и технологија. Радни однос се 
може засновати с лицем које испуњава услове прописане 
чланом 16. Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Грађевинској техничкој школи „Неимар” у Нишу и 
то да: има одговарајуће образовање; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривич-
но 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар, који 
се може преузети са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС и уз 
попуњени пријавни формулар прилажу и: потписану био-
графију кандидата, оригинал / оверену копију доказа о сте-
ченој стручној спреми; оригинал / оверену копију уверења 

о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал / ове-
рену копију уверења о неосуђиваности (уверење из МУП-а 
не старије од 6 месеци); оригинал / оверену копију извода 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). Лекар-
ско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду, а доказ о знању језика се доставља само 
уколико образовање није стечено на српском језику. Фото-
копије докумената која нису оверене од стране надлежног 
органа неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Рок за достављање прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у канце-
ларији секретара школе или на горенаведену адресу.

ОШ “АЦА СИНАДИНОВИЋ”
18212 Лоћика

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане законом за заснивање радног односа и посебне 
услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“ бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/2019, 10/19, 6/20 
и 129/2021), као и из члана 142 став 1 истог закона: оба-
везно образовање лица из члана 140 овог закона је обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова) доказ – 
уверење надлежне установе. Образовање из става 1 овог 
члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обаве-
зан да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односне групе предме-
та; студије другог степена из области педагошког наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим образовањем. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у раз-
редној настави може да изводи лице које је стекло високо 
образовање за разредну наставу - члан 2 став 1 Правил-
ника о степену и врсти образовања 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, 13/18, 11/19, 2/20, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 
10/22, 15/22 и 16/22): професор разредне наставе; про-
фесор педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом; професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу; мастер учи-
тељ; дипломирани учитељ – мастер; професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Формулар је 
доступан у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc; оверен препис / фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља 
у року од једне а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу) 
и то: потврда високошколске установе о броју бодова; 
доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије; уверење 
о држављанству, оверен препис / фотокопију; извод из 
матичне књиге рођених, оверен препис / фотокопију; 
доказ о познавању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности 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 или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 

Наука и образовање
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изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско 
уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима) – доставља се 
пре закључења уговора о раду.

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане законом за заснивање радног односа и посебне 
услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“ бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/2019, 10/19, 6/20 
и 129/2021), као и из члана 142 став 1 истог закона: оба-
везно образовање лица из члана 140 овог закона је обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова) доказ – 
уверење надлежне установе. Образовање из става 1 овог 
члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обаве-
зан да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односне групе предме-
та; студије другог степена из области педагошког наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог чла-
на мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
у предметној настави може да изводи лице које је стекло 
високо образовање за разредну наставу - члан 3 тачка 3) 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 
6/22, 10/22, 15/22 и 16/22): Енглески језик: професор, 
односно дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност; дипломирани филолог англиста; дипломирани 
професор 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 профил 
Енглески језик и књижевност); мастер филолог - англис-
та. Лица која су стекла академско звање мастер, морају 
имати претходно завршене основне академске студије из 
области предмета, односно на студијским групама/програ-
мима: Језик, књижевност, култура, модул Енглески језик и 
књижевност; Енглески језик и књижевност; Англистика, 
Енглески језик и књижевност са другом страном филоло-
гијом. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, на адре-
си: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, (доставља у року од једне а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу) и то: потврда високошколске устано-
ве о броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу 
или доказ о положеним испитима из педагогије и психо-
логије; уверење о држављанству, оверен препис / фото-
копију; извод из матичне књиге рођених, оверен препис 
/ фотокопију; доказ о познавању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности 
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 или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 

законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско 
уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима) – доставља се 
пре закључења уговора о раду.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане законом за заснивање радног односа и посеб-
не услове предвиђене чланом 139 и чланом и чланом 
140 и 142 (Сл. гласник РС бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/2019, 10/19, 6/20 и 129/2021). У радни однос може да 
буде примљено лице, под условом да: има одговарајуће 
образовање; има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; није осуђивано да 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање или родоскрвњење, за кривич-
но 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Послове референта за 
финансијско-рачуноводствене послове може обављати 
лице које има завршен четврти степен стручне спреме сте-
чен након завршене средње школе (правно-биротехничка, 
економска, гимназија) у складу са чланом 23 Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ „Аца Сина-
диновић” Лоћика. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, на 
адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству, оверен препис / фотокопију; извод из мати-
чне књиге рођених, оверен препис / фотокопију; доказ о 
познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (да је лице стекло средње образовање на српском јези-
ку на ком се остварује образовно –васпитни рад); уверење 
о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање или родос-
крвњење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на иречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима) – дос-
тавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: уверења, не старија од 6 месеци. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и небла-
говремена документација неће се разматрати. Пријаве на 
конкурс слати на адресу ОШ ”Аца Синадиновић” 18212 
Лоћика. Контакт телефон: 018/610-400.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб.

Наставник српског језика и књижевности
са 95% радног времена

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ 88/17, 27/18) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“ 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); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање или родоскрвњење, за кривич-
но дело примање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да познаје језик на коме се обавља васпитно-образовни 
рад (доказ су у обавези да доставе само они кандидати који 

одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Предата конкурсна документација се не 
враћа. Пријаву слати на адресу школе. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвет, науке 
и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном образовању у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС „88/17, 27/18, 10/19) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“ 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); доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (доставља се у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос као услов 
за полагање испита за лиценцу) и то: потврда високошкол-
ске установе о броју бодова или доказ о положеном испиту 
за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије; уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду; уверење 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 или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, подноси доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
школске установе. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Проверу психофизичке способности 
кандидата који испуњавају услове конкурса, а који су се 
благовремено и са потпуном документацијом пријавили на 
конкурс и који уђу у ужи избор вршиће Национална служ-
ба за запошљавање у Нишу, применом стандардизованих 
поступака. Уверење о здравственој способности доставља 
само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду.

Чистачица
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање - основно обра-
зовање; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да познаје језик на коме се обавља 
васпитно-образовни рад (доказ су у обавези да доставе 
само они кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику). Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Предата конкур-
сна документација се не враћа. Пријаве слати на адресу 
школе. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвет, науке и технолошког развоја http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc; оверену фотокопију сведочанстава 
о завршеном основном образовању; уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду; уверење да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на срп-
ском језику, подноси доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће школске установе. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
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пији. Проверу психофизичке способности кандидата који 
испуњавају услове конкурса, а који су се благовремено и са 
потпуном документацијом пријавили на конкурс и који уђу 
у ужи избор вршиће Национална служба за запошљавање 
у Нишу, применом стандардизованих поступака. Уверење о 
здравственој способности доставља само изабрани канди-
дат, пре закључивања уговора о раду. 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
18105 Ниш, Трг краља Александра 11

Наставник у звање доцент или ванредни 
професор за ужу Кривичноправну 

научну област
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не чланом 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 
11/21- аутентично тумачење, 67/21 и 67/21- други закони), 
чланом 165. Статута Унивезитета у Нишу („Гласник Уни-
верзитета у Нишу”, бр. 8/17, ... 4/21), чланом 5 Правилни-
ка о поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у 
Нишу”, бр. 5/22) и Ближим критеријумима за избор у звање 
наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 3/17.... 
5/22). Пријаве кандидата са прилозима подносе се Прав-
ном факултету у Нишу, Трг краља Александра бр. 11, 18105 
Ниш, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву је неопходно доставити биографију, оригинале или 
оверене фотокопије диплома о свим стеченим стручним, 
академским и научним називима, библиографију и радове. 
Кандидати који се пријављују на конкурс за избор у звање 
дужни су да попуне образац о испуњавању услова за избор 
у звање наставника који се налази на wеб порталу Уни-
верзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). За попуну обрасца 
неопходно је да кандидат има кориснички налог, а уколико 
кандидат нема кориснички налог, неопходно је да се јави 
администратору Факултета на е-маил: bane@prafak.ni.ac.rs. 
Ради благовременог отварања корисничког налога, канди-
дату се препоручује да се администратору Факултета јави 
најкасније 24 часа пре истека конкурсног рока. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидати су дужни да Факул-
тету у писаној форми доставе документацију којом доказују 
да испуњавају услове конкурса и предају попуњен, одштам-
пан и потписан образац из претходног става. Неблаговре-
мене пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на 
напред наведени начин, сматраће се неуредним пријавама 
и неће бити разматране.

Наставник у звање доцент или ванредни 
професор за ужу Грађанскоправну 

научну област
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не чланом 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 
11/21- аутентично тумачење, 67/21 и 67/21- други закони), 
чланом 165. Статута Унивезитета у Нишу („Гласник Уни-
верзитета у Нишу”, бр. 8/17, ... 4/21), чланом 5 Правилни-
ка о поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у 
Нишу”, бр. 5/22) и Ближим критеријумима за избор у звање 
наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 3/17.... 
5/22). Пријаве кандидата са прилозима подносе се Прав-
ном факултету у Нишу, Трг краља Александра бр. 11, 18105 
Ниш, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву је неопходно доставити биографију, оригинале или 
оверене фотокопије диплома о свим стеченим стручним, 
академским и научним називима, библиографију и радове. 
Кандидати који се пријављују на конкурс за избор у звање 
дужни су да попуне образац о испуњавању услова за избор 
у звање наставника који се налази на wеб порталу Уни-
верзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). За попуну обрасца 
неопходно је да кандидат има кориснички налог, а уколико 
кандидат нема кориснички налог, неопходно је да се јави 
администратору Факултета на е-маил: bane@prafak.ni.ac.rs. 
Ради благовременог отварања корисничког налога, канди-
дату се препоручује да се администратору Факултета јави 
најкасније 24 часа пре истека конкурсног рока. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидати су дужни да Факул-
тету у писаној форми доставе документацију којом доказују 
да испуњавају услове конкурса и предају попуњен, одштам-
пан и потписан образац из претходног става. Неблаговре-
мене пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на 
напред наведени начин, сматраће се неуредним пријавама 
и неће бити разматране.

Сарадник у звање асистент за ужу 
Правноекономску научну област, 

предмет јавне финансије и финансијско 
право

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чланом 82 и 84 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019, 6/2020 
- др. закони, 11/2021- аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021- др. закони), чланом 177. Статута Унивезитета у 
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 8/17, ... 4/21) 
и чланом 4 Правилника о условима, начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа сарадника 
Правног факултета у Нишу („Билтен Правног факултета 
“, бр. 277/20). Пријаве кандидата са прилозима подносе се 
Правном факултету у Нишу, Трг краља Александра бр. 11, 
18105 Ниш, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Уз пријаву је неопходно доставити биографију, ори-
гинале или оверене фотокопије диплома о свим стеченим 
стручним, академским и научним називима. Неблаговреме-
не пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на 
напред наведени начин, сматраће се неуредним пријавама 
и неће бити разматране.

Сарадник у звање асистент за ужу 
Трговинскоправну научну област, 

предмет трговинско право
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чланом 82 и 84 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019, 6/2020 
- др. закони, 11/2021- аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021- др. закони), чланом 177. Статута Унивезитета у 
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 8/17, ... 4/21) 
и чланом 4 Правилника о условима, начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа сарадника 
Правног факултета у Нишу („Билтен Правног факултета 
“, бр. 277/20). Пријаве кандидата са прилозима подносе се 
Правном факултету у Нишу, Трг краља Александра бр. 11, 
18105 Ниш, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Уз пријаву је неопходно доставити биографију, ори-
гинале или оверене фотокопије диплома о свим стеченим 
стручним, академским и научним називима. Неблаговреме-
не пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на 
напред наведени начин, сматраће се неуредним пријавама 
и неће бити разматране.

Сарадник у звање асистент за ужу 
Грађанскоправну научну област, предмет 

породично право
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чланом 82 и 84 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019, 6/2020 
- др. закони, 11/2021- аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021- др. закони), чланом 177. Статута Унивезитета у 
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 8/17, ... 4/21) 
и чланом 4 Правилника о условима, начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа сарадника 
Правног факултета у Нишу („Билтен Правног факултета 
“, бр. 277/20). Пријаве кандидата са прилозима подносе се 
Правном факултету у Нишу, Трг краља Александра бр. 11, 
18105 Ниш, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Уз пријаву је неопходно доставити биографију, ори-
гинале или оверене фотокопије диплома о свим стеченим 
стручним, академским и научним називима. Неблаговреме-
не пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на 
напред наведени начин, сматраће се неуредним пријавама 
и неће бити разматране.

Сарадник ван радног односа - 
демонстратор за помоћ у настави на 

основним академским студијама права 
за ужу Међународноправну научну 

област, на предметима међународно 
јавно право и основи права Европске 

уније
(за период од окончања поступка избора 
и закључења уговора до краја школске 

2022/2023. године)

УСЛОВИ: Кандидати – студенти основних, мастер и доктор-
ских студија права треба да испуњавају услове предвиђе-
не у члану 86 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017.. 67/21 и 67/21- др. закон) и у члану 2 Пра-
вилника о условима, начину и поступку избора сарадника 
ван радног односа - демонстратора Правног факултета 
Универзитета у Нишу („Билтен Правног факултета” бр. 
262/19, који се налази на сајту Правног факултета у Нишу). 
У пријави слободне форме навести име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, контакт 
телефон и мејл адресу, као и прилоге који се достављају. 
Уз пријаву је неопходно доставити радну биографију, 
фотокопију или очитану личну карту, уверење о статусу 
студента академских студија права, уверење о положе-
ним испитима и просечној оцени на основним академским 
студијама права – уколико је кандидат студент основних 
студија права, фотокопију дипломе или уверења о завр-

шеним степенима академских студија права – уколико је 
кандидат студент мастер и докторских студија права, као и 
одговарајуће прилоге који поткрепљују наводе кандидата у 
пријави (нпр. копије сертификата, похвалница, објављених 
радова у научним и стручним публикацијама и др.). Уко-
лико је Правни факултет у Нишу надлежан за издавање 
уверења из претходног става, уверење ће се прибавити по 
службеној дужности према напомени кандидата у пријави, 
а кандидат није дужан да га приложи. Пријаве кандидата 
са прилозима могу се послати препорученом пошиљком 
или предати лично Правном факултету у Нишу, Трг краља 
Александра бр. 11, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
биће одбачене.

МАШИНСКА ШКОЛА 
18000 Ниш, Шумадијска 1а

Наставник предмета практична настава 
у подручју рада Машинство и обрада 

метала
УСЛОВИ: послове радног места на основу Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Машинство и обрада метала (“Сл. гласник - Про-
светни гласник”, бр. 4/2022 и 15/2022) може да изводи: 
дипломирани машински инжењер; дипломирани инжењер 
машинства; професор машинства; професор технике и 
машинства; дипломирани инжењер за управљање технич-
ким системима - климатизација, грејање и хлађење; дипло-
мирани инжењер за управљање техничким системима - 
процесна техника; дипломирани инжењер за управљање 
техничким системима - одржавање машина; струковни 
инжењер машинства, из области машинско инжењерство; 
инжењер машинства; машински инжењер; дипломирани 
инжењер за развој машинске струке; виши стручни рад-
ник металске струке; наставник практичне наставе метал-
ске струке; мастер инжењер машинства, претходно завр-
шене студије првог степена - основне академске студије 
у области машинског инжењерства; струковни инжењер 
машинства; специјалиста струковни инжењер машинства, 
претходно завршене струковне студије у машинству; одго-
варајуће средње стручно образовање у области машин-
ства, положен одговарајући специјалистички односно 
мајсторски испит са петогодишњом праксом; наставник 
производног машинства; дипломирани инжењер за развој 
- машинска струка; струковни мастер инжењер машинства; 
дипломирани инжењер машинства - мастер; инжењер 
машинства - за производно машинство. Лице из свих али-
неја ове подтачке треба да је стекло трогодишње или чет-
ворогодишње образовање у подручју рада Машинство и 
обрада метала или најмање три године радног искуства на 
пословима одговарајућег профила ван образовне установе.

Наставник стручних предмета
УСЛОВИ: послове радног места на основу Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Машинство и обрада метала (“Сл. гласник - Про-
светни гласник”, бр. 4/2022 и 15/2022) може да изводи: 
дипломирани машински инжењер; дипломирани инжењер 
машинства; професор машинства; дипломирани инжењер 
за развој машинске струке; мастер инжењер машинства, 
претходно завршене студије првог степена - основне ака-
демске студије у области машинског инжењерства; дипло-
мирани инжењер машинства - мастер.

ОСТАЛО: поред услова у погледу образовања кандидати: 
треба да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски језик. 
Рок за подношење пријаве за наведена радна места је 8 
дана од дана расписивања конкурса. Уз пријаву (попуњен 
формулар за пријем у радни однос доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја) кандидати су дужни да поднесу оригинал 
или оверену фотокопију следеће документације: дипломе 
о стеченом образовању; уверења о држављанству; изво-
да из матичне књиге рођених, односно венчаних; уверење 
Полицијске управе из казнене евиденције. Доказ о знању 
српског језика подносе само кандидати који нису стекли 

Наука и образовање
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образовање на српском језику. Документација односно 
овера на фотокопијама документације не сме да буде ста-
рија од шест месеци. Школа у законском року организује 
психолошку процену кандидата. Пријаве се подносе лично 
или поштом на адресу: Машинска школа, Ниш, Шумадијска 
1-а. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране.

МАШИНСКА ШКОЛА 
18000 Ниш, Шумадијска 1а

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поседује одговарајуће високо образовање (члан 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања), за наставника, педагога или психолога, и то за рад 
у подручјима рада Машинство и обрада метала и Саобраћај 
- група за Железнички саобраћај; испуњава услове за пријем 
у радни однос у установи (члан 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; поседује дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника; поседује обуку и поло-
жен испит за директора установе; има најмање осам година 
рада у установи, на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег образовања; има држављан-
ство Републике Србије. Испуњавање наведених услова 
доказује се: уверењем о држављанству; овереним преписом 
/ фотокопијом дипломе о стеченом образовању; доказом о 
знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); овереним преписом 
/ фотокопијом документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; лекарским уверењем о психичкој, 
физичкој и здравственој способноси за рад са децом и учени-
цима; доказом о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања; потврдом о радном искуству; доказом о 
резултатима стручно - педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); овереним преписом 
/ фотокопијом лиценце за директора установе (ако је канди-
дат поседује); прегледом кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно); доказом о својим стручним и орга-
низационим способностима (необавезно). Докази се подносе 
у оригиналу, не старијем од шест месеци или овереној фото-
копији (овера не сме да буде старија од шест месеци). Рок за 
подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе 
у затвореном омоту са назнаком “За конкурс за избор дирек-
тора” препорученом пошиљком на адресу: Машинска школа 
у Нишу ул. Шумадијска 1-а или лично у секретаријату Школе 
сваког радног дана од 7.30-14.30. За додатне информације 
подносиоци пријаве могу да се обрате секретару Школе на 
телефон: 018/4263-100. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране.

ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
18225 Катун, Липовачка бб.

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних Законом о раду („Сл. 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 чла-
новима 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 
и 129/21) и то да има одговарајуће образовање прописа-
но чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и чланом 3 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Сл. 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 и 2/22); има психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са децом и учени-
цима; није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 

кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовни-васпитни рад. Доказ о испуњености услова подносе 
се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре закључење уго-
вора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштаманим пријављ-
ним формуларом достављају установи. Уз пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице, потребно је да кан-
дидат достави: кратку биографију (ЦВ) и податке о свом 
професионалном развоју (портфолио), оверену фотоко-
пију дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте 
стручне спреме, прописаног чланом 140 Закона о основа-
ма систем образовања и васпитања у складу са чланом 
3 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадникау 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 и 2/22); уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на декла примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање – оргинал (не ста-
рији од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту или испиту за лиценцу (важи за 
кандидате који нису приправници); оргинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 
месеци); оргинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом; 
уколико диплома није издата на српском језику, потврду 
да зна српски језик, за лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве; доказ о здраственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Образложену листу свих 
кандидата донеће Конкурсна комисија након добијања 
резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Неће 
се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, 
уз које нису приложенни докази који се траже конкурсом, 
као ни пријаве оних кандидата који не испуњавају услове 
у погледу образовања, врсте и степен и стручне спреме. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу 
са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС” бр. 87/18). Пријаве на конкурс са траженим докумен-
тима и доказима о испуњавању услова заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу 
ОШ “Десанка Максимовић” Катун, ул. Липовачка бб 18225 
Катун или донети лично у канцеларији секретара ОШ 
“Десанка Максимовић” Катун, радним даном од 7.00-14.00 
часова. Контакт телефон: 018/618-180.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

18000 Ниш, Александра Медведева 18

Наставник електро групе предмета
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 ст. 1 и 2, одговарајуће 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, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 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) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада електротехника (“Сл. гласник РС – Проса-
ветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/17, 4/2018, 
13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021, 2/2021 и 4/2022) и то: 
дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови 
осим енергетског; дипломирани инжењер електронике, 
сви смерови осим индустријске енергетике; дипломира-
ни математичар, смерови: програмерски, рачунарства 
и информатике; професор информатике; дипломирани 
инжењер за информационе системе, односно дипломи-
рани инжењер организације за информационе систе-
ме или дипломирани инжењер организационих наука, 
одсеци за информационе системе, информационе систе-
ме и технологије; дипломирани инжењер рачунарства; 
дипломирани математичар; мастер инжењер електро-
технике и рачунарства, претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и рачунар-
ства, на свим студијским програмима; мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, студијски програм рачу-
нарске комуникације и претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и рачунар-
ства, на студијском програму рачунарске мреже и кому-
никације; мастер математичар; мастер информатичар; 
мастер инжењер информационих технологија; мастер 
инжењер организационих наука (студијски програм 
Информациони системи и технологије или Софтверско 
инжењерство и рачунарске науке). Лица из алинеје осма 
до тринаесте, која су стекла академско звање мастер, 
морају имати, у оквиру завршених студија, положених 
најмање пет предмета из области рачунарства и инфор-
матике (од тога најмање један из области Програмирање 
и најмање један из области Објектно оријентисано про-
грамирање) и најмање два предмета из једне или две 
следеће области - Математика или Теоријско рачунар-
ство, што доказују потврдом издатом од стране матичне 
високошколске установе.

Помоћни наставник

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање 
из Правилника о организацији и систематизацији послова 
Електротехничке школе „Никола Тесла” Ниш и то: лице са 
завршеном средњом школом у подручју рада електротех-
ника одн. IV степен стручне спреме.

Tехничар инвестиционог и техничког 
одржавања

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање 
из Правилника о организацији и систематизацији послова 
Електротехничке школе „Никола Тесла” Ниш и то: лице са 
завршеном средњом школом одн. IV степен стручне спреме. 

ОСТАЛО: oпшти услови (за рад на свим радним местима): 
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 кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик. Докази о испуњености услова: 
Кандидати попуњавају пријавни формулар, који се може 
преузети са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС и уз попуње-
ни пријавни формулар прилажу и: потписану биографију 
кандидата, оригинал / оверена копија доказа о стеченој 
стручној спреми; оригинал / оверена копија уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал / овере-
на копија уверења о неосуђиваности (уверење из МУП-а не 
старије од 6 месеци); оригинал / оверена копија извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). Лекарско 
уверење подноси избрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду, а доказ о знању језика се доставља само уколи-
ко образовање није стечено на српском језику. Фотокопије 
докумената која нису оверене од надлежног органа неће 
се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за достављање пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса, лично у канцеларији секре-
тара школе или на адресу Електротехничка школа „Никола 
Тесла”, Ниш, Александра Медведева бр. 18. Све информа-
ције на телефон: 018/588-583 и 018/588-051.

Наука и образовање
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ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49а

Наставник математике
за 55,55% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које, поред општих услова прописаних чл. 24-29. Закона 
о раду („Сл. гласник РС” број 24/05, 61/05, 75/14, 13/17-
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), испуњава и 
посебне услове прописане члановимам 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - 
др. закон, 6/2020 и 129/2021), односно члановима 17 и 
20 Правилника о организацији и систематизацији посло-
ва у ОШ “Радоје Домановић” у Нишу, и то ако: има одго-
варајуће образовање; 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 родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик на коме 
оставрује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
наведених услова саставни су део пријаве на конкурс, изу-
зев доказа из тачке 2) који се прибавља пре закључења 
уговора о раду. У смислу услова који се тичу образовања 
кандидата, чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања прописано је следеће: Наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 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; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012...10/2022) у 
члану 3 став 1 тачка 9 прописани су степен и врста обра-
зовања које кандидати морају да поседују, и то на следећи 
начин: наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
у предметној настави може да изводи лице које је стекло 
високо образовање, и то: професор математике, дипломи-
рани математичар, дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, про-
фесор информатике - математике, дипломирани матема-
тичар - астроном, дипломирани математичар - примење-
на математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани математи-
чар - професор математике, дипломирани математичар - 
теоријска математика, дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом Основи геометрије), професор 
хемије - математике, професор географије - математике, 
професор физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер, дипломирани 
математичар и информатичар, дипломирани математичар 
- механичар, мастер професор предметне наставе, мастер 
математичар - професор 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 при-
мењене математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двопредмет-
не наставе математике и физике односно математике и 
информатике. Кандидати попуњавају пријавни формулар 

на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Уз пријавни формулар кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документацију којом се 
доказује испуњеност наведених прописаних услова, и то: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању (канди-
дати који су завршили студије другог степена достављају 
и диплому са основних академских студија); извод из 
матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу са холо-
грамом); уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); уверење о неосуђиваности које издаје МУП (не 
старије од 30 дана); личну биографију са основним пода-
цима о кандидату (ЦВ). Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Прија-
ва на конкурс обавезно садржи податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, 
контакт телефон, адреса електронске поште ако је кан-
дидат поседује). Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Пријаве на конкурс могу се поднети 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са нео-
вереним фотокопијама, неће бити узете у разматрање. 
Кандидати који испуњавају услове за оглашено радно 
место а чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који су изабрани у 
ужи избор упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандаризованих 
поступака. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима 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 установе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од осам дана од достављања образ-
ложене листе од стране конкурсне комисије. Разговор 
са кандидатима обавиће се у просторијама ОШ „Радоје 
Домановић” у Нишу, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену разговора бити обавештени на адресу, мејл адре-
су, односно преко броја телефона који су навели у својим 
пријавама. Пријаве са доказима о испуњености услова 
предати непосредно у секретаријату школе или послати 
на следећу адресу: Основна школа „Радоје Домановић”, 
адр. Генерала Милојка Лешјанина 49а, 18000 Ниш. Прија-
ве се предају у затвореној коверти са назнаком „Конкурс 
за пријем у радни однос на неодређено време – настав-
ник математике”. Напомена: Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. Информације о конкурсу 
могу се добити на телефон: 018/254-066. Лице за контакт 
је секретар школе.

ОШ “СВЕТИ САВА”
18227 Суботинац, Рударска бб.

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из члана 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, високо обра-
зовање стечено: на студијама другог степена- мастер ака-
демске 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 педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансцдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника те врсте школе и подручја 
рада, педагога или психолога. Лице из става 1 тачка 1) и 
подтачка (2) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; поседовање дозволе 
за рад (лиценце) за наставника, педагога или психоло-
га; најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има обуку и положен испит за директора 
установе (односно да изабрани кандидат у законском року 
положи испит у складу са Правилником о програму обуке и 
полагању испита за лиценцу за директора установе обра-
зовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр. 63/2018); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника), уколико се на конкурс 
јавља лице које је претходно обављало дужност директора 
установе; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; да није покре-
нута истрага нити да је подигнута оптужница за кривична 

дела из надлежности суда; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на 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 кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности или других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, за 
које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказује се дипломом о стеченом образовању). Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: попуњену пријаву скинуту са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја у одељку ново на сајту; 
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверен препис / фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, 
педагога или психолога; потврду о радном искуству; доказ 
о обуци и положеном испиту за директора установе; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених - 
искључиво на новом обрасцу са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија); лекарско уверење за поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци); уверење суда 
да није покренута истрага нити да је подигнута оптужница 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци) 
- надлежни основни и привредни суд; уверење полицијске 
управе о неосуђиваности (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора- за кандидата који је претходно обављао 
дужност директора установе; преглед кретања у служби 
са биографским подацима; доказе о својим стручним и 
организационим способностима. Пријаве слати на адресу: 
Основна школа „Свети Сава”, 18227 Суботинац, Рударска 
бб., са назнаком „Конкурсној комисији за избор директора 
установе”. Кандидати ће бити позвани на интервју од стра-
не конкурсне комисије, а по завршетку рока за пријављи-
вање на конкурс. Кандидати учесници конкурса ће бити 
обавештени о избору директора и његовом именовању од 
стране Министра просвете. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код председника конкурсне комисије на 
телефон: 018/877-651.

Дипломирани економиста за 
финансијско–рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: За обављање послова радног места дипломира-
ног економисте за финасијско –рачуноводствене посло-
ве потребно је 300 ЕСПБ, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
студијама у трајању до четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не - економске струке. Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане законом за заснивање радног односа 
и посебне услове предвиђене чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/17, 27/18, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Формулар је 
доступан у делу: „Ново на сајту”, на адреси: http: //www.
mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc; оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству, ове-
рен препис / фотокопију; извод из матичне књиге рођених, 
оверен препис / фотокопију; доказ о познавању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (доказује се 
дипломом); уверење о неосуђиваности за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (Уверење од полицијске управе 
и Уверење надлежног суда); лекарско уверење (уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима) – доставља се пре закључења Уговора 
о раду. Уверења, не старија од 6 месеци. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуна и неблаговремена документација неће се раз-
матрати. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ “Свети 
Сава”у Суботинцу, Рударска бб., 18227 Суботинац. Контакт 
телефон: 018/877-651.

Наука и образовање
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ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
18202 Горња Топоница

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Сечаници

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у разредној настави може да изводи лице које је 
стекло високо образовање за разредну наставу - члан 2 
став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка 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 и 4/2021): професор разредне наставе; 
професор педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом; професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу; мастер учи-
тељ; дипломирани учитељ-мастер; професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу. Кандидат тре-
ба да испуњава опште услове прописане законом за засни-
вање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 
139 и чланом 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“ Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18-
др закони, 10/19, 6/20 и 129/21), као и из члана 142 став 
1 истог закона: обавезно образовање лица из члана 140 
овог закона је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са Европским системом прено-
са бодова) доказ – уверење надлежне установе. Образо-
вање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и стручни 
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми 
стеченој: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односне групе 
предмета; студије другог степена из области педагошког 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. 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. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Формулар је доступан 
у делу „Ново на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/
wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc; оверен препис / фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, (доставља у року од једне 
а, највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу) и то: потврда висо-
кошколске установе о броју бодова; доказ о положеном 
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије; уверење о држављанству, ове-
рен препис / фотокопију; извод из матичне књиге рођених, 
оверен препис / фотокопију; доказ о познавању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о нео-
суђиваности за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско 
уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима) – доставља 
се пре закључења уговора о раду. Уверења, не старија 
од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена доку-
ментација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати 
на адресу: ОШ” Бранислав Нушић” 18202 Горња Топоница, 
са назнаком за конкурс за пријем у радни однос за радно 
место наставник разредне наставе у физички издвојеном 
одељењу – Сечаница. Контакт телефон: 060/4601-221.

ГИМНАЗИЈА “БОРА СТАНКОВИЋ”
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник математике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Врста образовања за наставника математике: 
професор математике; дипломирани математичар; дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене; 
дипломирани математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар – информатичар; дипломирани 
математичар – професор математике; дипломирани мате-
матичар за математику економије; професор математике 
и рачунарства; дипломирани математичар – астроном; 
дипломирани математичар – теоријска математика; дипло-
мирани математичар – примењена математика; дипломи-
рани инжењер математике (са изборним предметом осно-
ви геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани 
професор математике – мастер; дипломирани математичар 
– мастер; дипломирани инжењер математике – мастер (са 
изборним предметом основи геометрије); професор мате-
матике – теоријско усмерење; професор математике – тео-
ријски смер; мастер математичар; мастер професор мате-
матике; дипломирани професор математике и рачунарства 
– мастер из области математичких наука; мастер математи-
чар – професор математике; мастер инжењер примењене 
математике. Лице које је стекло академско звање мастер 
мора имати претходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима Математика или Примење-
на математика (са положеним испитом из предмета Гео-
метрија или Основи геометрије).

Наставник хемије
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Врста образовања за наставника хемије: профе-
сор хемије; дипломирани хемичар; дипломирани хемичар 
опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и 
развој; дипломирани хемичар – смер хемијско инжењер-
ство; дипломирани професор хемије – мастер; дипломи-
рани хемичар – професор хемије; дипломирани хемичар 
– мастер; мастер хемичар; мастер професор хемије. Лице 
које је стекло академско звање мастер мора имати претход-
но завршене основне академскестудије хемије.

Наставник психологије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Врста образовања за наставника психологије: 
професор психологије; дипломирани психолог; дипломи-
рани школски психолог – педагог; дипломирани психолог 
– мастер; мастер психолог; мастер професор предметне 
наставе. Лице које је стекло академско звање мастер мора 
имати претходно завршене основне академске студије пси-
хологије.

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Врста образовања за стручног сарадника -пси-
холога: професор психологије; дипломирани психолог; 
дипломирани школски психолог – педагог; дипломирани 
психолог, смер школско-клинички; дипломирани психолог 
– мастер; мастер психолог. Лицекоје је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене основне 
академске студије психологије и најмање 30 ЕСПБ из раз-
војно-педагошких предмета. Испуњеност услова из тачке 
2) став 2 овог члана доказује се потврдом издатом од стра-
не високошколске установе.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20): да имају одговарајуће образовање; да имају пси-
хичку, 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 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 родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и 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. Кандида-
ти су дужни да доставе: пријавни формулар доступан на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, попуњен и одштампан; изјаву 
сагласности да школа може да достави податке о личности 
Националној служби за запошљавање ради психолошке 

процене способности за рад са децом и ученицима; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању (канди-
дати који су завршили други степен, достављају и диплому 
са основних академских студија); уверење о неосуђиван-
сти издато у МУП-у (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију); извод из матичне књиге рођених (оргинал или ове-
рену фотокопију); кандидат који није стекао образовање 
на српском језику доставља доказ о знању српског језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад. Вршиће се пси-
холошка процена способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање, применом 
стандарнизованих поступака. Пријаве слати на адресу шко-
ле, Гимназија „Бора Станковић”, ул. Вожда Карађорђа, бр. 
27, Ниш или предати непосредно у сектретаријату школе, 
у коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос” у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб.

Наставник математике
УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у гимназији може да изводи лице које је стекло висо-
ко образовање за предмет-математика - из члана 2 став 
1 тачка 12 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
4/22, 14/22 и 15/22): професор математике; дипломира-
ни математичар; дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани математичар 
- информатичар; дипломирани математичар - професор 
математике; дипломирани математичар за математику 
економије; професор математике и рачунарства; дипло-
мирани математичар - астроном; дипломирани матема-
тичар - теоријска математика; дипломирани математи-
чар - примењена математика; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом основи геометрије); 
дипломирани информатичар; дипломирани професор 
математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом основи геометрије); професор математике - 
теоријско усмерење; професор математике - теоријски 
смер; мастер математичар; мастер професор математике; 
дипломирани професор математике и рачунарства - мас-
тер из области математичких наука; мастер математичар - 
професор математике; мастер инжењер примењене мате-
матике. Лице из тачке 12) које је стекло академско звање 
мастер мора имати претходно завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима Математика или 
Примењена математика (са положеним испитом из пред-
мета Геометрија или Основи геометрије). Кандидат треба 
да испуњава опште услове прописане законом за засни-
вање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 
139 и чланом 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. Гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
- др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), као и из члана 142 став 
1 истог закона: обавезно образовање лица из члана 140 
овог закона је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са Европским системом прено-
са бодова). Образовање из става 1 овог члана, наставник, 
васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највишедве године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Настав-
ник, васпитач и стручни сарадник јесте лице кој је стекло 
одговарајуће високо образовање: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односне групе предмета; 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; 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 струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Наставу и дру-
ге облике образовно-васпитног рада у гимназији може да 
изводи лице које је стекло високо образовање за предмет 

Наука и образовање
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-математика -члан 2. став 1 тачка 12. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка, и помоћних наставника у гимназији (“Сл. Гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22). Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Формулар је 
доступан у делу „Ново на сајту”, на адреси: http: //www.
mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc; оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству, 
оверен препис/фотокопију (доказ не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених, оверен препис/
фотокопију (доказ не старије од 6 месеци; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад - (доказ о познавању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику); 
уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (оригинал или оверена фотокопија уве-
рења Полицијске управе Министарства (доказ не старије 
од 6 месеци); има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима) – (доказ не старије од 6 месеци) - доставља 
се пре закључења уговора о раду. Уверења, не старија 
од 6 месеци. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу Але-
ксиначка гимназија, ул. Тихомира Ђорђевића бб., 18220 
Алексинац, са назнаком ”Конкурс за пријем у радни однос 
на неодређено време за радно место наставника матема-
тике”. Непотпуна и неблаговремена документација неће 
се разматрати. Контакт телефони: 018/804-224, 804-832.

Спремачица
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чланом 24 и 26 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 
32/13 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), кандидат треба да 
испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о основа-
ма система и образовања и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 
и 129/21), односно да: поседује одговарајуће образовање - 
има први степен стручне спреме, односно завршену основ-
ну школу; има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за 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 дискриминаторно понашање 
(доказ не старији од 6 месеци); да има држављанство Репу-
блике Србије (доказ не старији од 6 месеци); да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад – (доказ достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику); извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом (оригинал или овере-
ну фотокопију). Докази о испуњености услова конкурса 
из става 1 тачка 1), 3), 4), 5) и 6) саставни су део пријаве 
за конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Формулар је доступан у делу „Ново 
на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченом првом 
степену стручне спреме, односно завршену основну школу; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (доказ не старији од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију доказа да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 

слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оргинал или оверена фотокопија уверења полицијске 
управе Министарства унутрашних послова- не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверену фотокопију); да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - (доказ 
о познавању језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику); има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима) – (доказ не старије 
од 6 месеци) - доставља се пре закључења Уговора о раду. 
Уверења не старија од 6 месеци. У поступку одлучивања о 
избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата који се упућују на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступка. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу: Алексиначка гимназија, 
ул. Тихомира Ђорђевића бб, 18220 Алексинац са назнаком 
“Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за 
радно место спремачице”. Контакт телефони: 018/804-224, 
804-832. Непотпуна и неблаговремена документација неће 
се разматрати.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО“
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103

тел. 020/316-867

Наставник српског као нематерњег 
језика

са 93,33% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане 
законом: одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 139, 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19, 6/2020 и 129/2021) које је стекао на: 1. сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мутидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2. на основним студијама у тајању од 
најмање четри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1тачка 1) подтачка 2 мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Да има обавезно образовање у скла-
ду са чланом 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/16, 10/16, 11/16 и 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; држављаство Републике Србије; да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за која је 
изречена казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривичма дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања и 
давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међунаодним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним фолмуларом доставља установи. Уз пријаву на 
конкурс потребно је поднети следећа документа: доказ о 
поседовању одговарајућег образовања (диплома ориги-
нал или оверена копија или уверење уколико није издата 
диплома); уверење о држављанству (оригинал или овере-
на копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оргинал или оверена копија не старији од 6 месе-
ци); уверење о неосуђиваности из МУП-а и суда (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика и језика на ком 

се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.-До-
каз о поседовању образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дициплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са Европским системом преноса 
бодова (кандиат који је у току студија положио испите из 
педагоггије и психологије или је положио стручни испит 
односно испит за лиценцу сматра се да има образовање 
из наведених дисциплина и потребно је да приложи доказ 
о томе). Образовање је наставник, стручни сарадник оба-
везан да стекне у року од једне а највише две године од 
дана пријема у радни однос као услов за полагање испи-
та за лиценцу – оригинал или оверена копија. Кандидат 
је дужан да попуни формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) и потребну 
документацију заједно са одштампним пријавним форму-
ларом достави школи на горе наведену адресу. За додат-
не информације обратити се на број 020/316-867. Рок за 
пријављиовање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у листу “Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб.

тел. 020/385-710, 020/385-709

Наставник биологије

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове и то: Пред-
виђене чланом 139, 140, 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (“Сл. гласник РС “ Просветни гласник 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021). У радни однос могу бити примљена лица 
која испуњавају одређене услове: поседују одговарајуће 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, 
при чему мора да има завршене студије првог степена из 
научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, 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. Кандидат мора да има: 1.одговарајуће образовање; 
2. има психичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3.да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици; одузимање мало-
летног лица, запуштење и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће; за кривична дела примање или давање 
мита; за кривично дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4.има држављанство Републике Србије; 5.зна српски језик 
и језик (босански) на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из става 1члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Дока-
зи о испуњености услова из става 1тачка 1), 3) -5) састав-
ни су део пријаве на конкурс, а докази из става 1 тачка 2 
овога члана прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Обавезно образовање лица из члана 140овога закона је 
и образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих је по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 

Наука и образовање



у складу са Европским системом преноса бодова. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потрбну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доставља устано-
ви са потребном документацијом. Провера психофизичке 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Конкурс остаје отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови“. Прија-
ве слати на горе наведену адресу. Телефони за контакт: 
020/385-710 и 020/385-709 од 09 до 14 часова.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Расима Халиловића бб.
тел. 020/317-496

Наставник српског / босанског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљког одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег обра-
зовања, и то: 1) студије другог степена (мастер академске 
студије или 2) основне студије у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; поседовање доз-
воле за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног 
сарадника; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; извршена пси-
холошка процена способности за рад са децом и ученици-
ма; поседовање држављанства Републике Србије; знање 
српског језика и језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дис-
криминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу”Послови” 
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар објављен на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Документација: доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, односно извод из матичне књи-
ге рођених); оверен препис / фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 
оверен препис / фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминаторног понашања. 
Пријаве треба послати на горе наведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
Школе и преко телефона 020/317-496.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Расима Халиловића бб.
тел. 020/317-496

1) Наставник српског / босанског језика
за 88% норме

2) Чистачица

3) Домар / мајстор одржавања
за 52% норме

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег обра-
зовања, и то: 1) студије другог степена (мастер академске 
студије или 2) основне студије у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; односно поседовање 
образовања првог и трећег степена за радна места под 2) 
и 3); поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; извршена психолошка 
процена способности за рад са децом и ученицима; посе-
довање држављанства Републике Србије; знање српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није утврђено дискриминатор-
но понашање, у складу са законом. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији ”Послови” НСЗ. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар објављен на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Документација: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, односно извод из матичне књиге рођених); 
оверен 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 о непостојању дискриминаторног пона-
шања. Пријаве треба послати на горе наведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара Школе и преко телефона 020/317-496.

ОШ „ХАЛИФА БИН ЗАЈИД АЛ 
НАХЈАН“

36300 Нови Пазар, Дојевиће бб.
тел. 020/361-633

Наставник математике
са 78% радног времена, настава на српском и 

босанском језику

Наставник српског као нематерњег 
језика

настава на босанском језику
2 извршиоца

Наставник музичке културе
настава на српском и босанском језику

Помоћно-технички радник / спремачица
2 извршиоца

Административно-финансијски радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане 
законом: одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 139, 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19, 6/2020 и 129/2021) које је стекао на: 1. сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мутидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2. на основним студијама у тајању од 
најмање четри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1тачка 1) подтачка 2 мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Да има обавезно образовање у скла-
ду са чланом 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/16, 10/16, 11/16 и 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021); основно 
образовање за радно место помоћно-техничког радника; 
средње образовање за административно-финансијског 
радника; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; држављаство Републи-
ке Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за која је изречена казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривичма дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примања и давање мита; за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међунаодним правом, без обзира на изрече-

ну кривичну санкцију, и за које није у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним фолмуларом доставља уста-
нови. Уз пријаву на конкурс потребно је поднети следећа 
документа: доказ о поседовању одговарајућег образовања 
(диплома оригинал или оверена копија или уверење уко-
лико није издата диплома); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија, не старије од 6 месеци) - извод 
из матичне књиге рођених (оргинал или оверена копија не 
старији од 6 месеци); уверење о неосуђиваности из МУП-а 
и суда (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са ученицима (лекарско уверење) 
подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о поседо-
вању образовања из психолошких, педагошких и методич-
ких дициплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат 
који је у току студија положио испите из педагоггије и пси-
хологије или је положио стручни испит односно испит за 
лиценцу сматра се да има образовање из наведених дис-
циплина и потребно је да приложи доказ о томе). Образо-
вање 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 оверена копија. Кандидат је дужан да попуни 
формулар за пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs) и потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достави школи на 
горе наведену адресу. За додатне информације обратити се 
на број 020/361-633. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Конкурс је отворен 8 и почиње 
да тече првог наредног дана од дана објављивања у листу 
„Послови”.

ОШ „ХАЛИФА БИН ЗАЈИД АЛ 
НАХЈАН“

36300 Нови Пазар, Дојевиће бб.
тел. 020/361-633

Наставник српског језика
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

Наставник биологије
за 30% радног времена, на одређено време 

до повратка раднице са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане 
законом: одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
Закони, 10/19, 6/2020 и 129/2021) које је стекао на: 1. сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мутидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2. на основним студијама у тајању од 
најмање четри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1тачка 1) подтачка 2 мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Да има обавезно образовање у скла-
ду са чланом 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/16, 10/16, 11/16 и 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021), да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; држављаство Републике Србије; да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за која је 
изречена казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривичма дела насиља у породици, одузимање 
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малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања и 
давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међунаодним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним фолмуларом доставља установи. Уз пријаву на 
конкурс потребно је поднети следећа документа: доказ о 
поседовању одговарајућег образовања (диплома ориги-
нал или оверена копија или уверење уколико није издата 
диплома); уверење о држављанству (оригинал или овере-
на копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оргинал или оверена копија не старији од 6 
месеци); уверење о неосуђиваности из МУП-а и суда (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика и јези-
ка на ком се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о поседовању образо-
вања из психолошких, педагошких и методичких дици-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова (кандиат 
који је у току студија положио испите из педагоггије и пси-
хологије или је положио стручни испит односно испит за 
лиценцу сматра се да има образовање из наведених дис-
циплина и потребно је да приложи доказ о томе). Образо-
вање 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 оверена копија. Кандидат је дужан да попуни 
формулар за пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs) и потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достави школи на 
горе наведену адресу. За додатне информације обратити се 
на број 020/361-633. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана и 
почиње да тече првог наредног дана од дана објављивања 
у листу „Послови”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ИЗУДИН ШУШЕВИЋ“

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб.
тел. 020/321-048

Наставник машинске групе предмета

Наставник саобраћајне групе предмета
за 85% норме

Наставник практичне наставе у подручју 
рада електротехнике

Наставник практичне наставе у подручју 
рада машинство

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице, под 
условом прописаном Законом и ако: 1) има одговарајуће 
образовање по Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама; 2) има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвоа у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолоетног лицаили родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом утврђено дис-
киминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна језик на којем се остварује образовно - вас-
питни рад. Уз одштампани примерак пријемног формулара 
који је прописан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, кандидати су дужни да доставе следећу 
докментацију: доказ о стручној спреми - диплома, оригинал 
или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављан-
ству, оригинал или оверена фотокопија; доказ о познавању 
језика на коме се обавља образовно-васпитни рад, односно 
знање српског и босанског језика кандидат доказује стче-

ним средњим, вишим или високим образовањем на српс-
ком и босанском језику или да је кандидат положио испит 
из наведених језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, у скалду са чланом 141 Закона о основама 
система образовања и васпитања; уверење да канидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Напомена: лекарско уверење канди-
дат прилаже пре закључења уговора о раду. Пријаве са 
потпуном документацијом доставит на горе наведену адре-
су. Конкурс остаје отворен осам дана од дана оглашевања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрити. 
Контакт телефон 020/321-048. 

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“
36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб.

тел. 020/313-745

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, рад на српском 

језику

Наставник српског језика и књижевности
са 50% радног времена на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, рад на српском језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане 
законом: одговарајуће високо образовања у скалду са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питанај (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/2018 - др. закон 
и 10/2019 6/2020, 129/2021) које је стекао на: 1) на сту-
дијама 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 предме-
та, (2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена који комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, при чему да има завшене 
студије првог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четри годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачком 2 мора да има завршене студије првог степе-
на из научне односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групу предмета; да има обавезно обра-
зовање у скалду са чланом 142 Закона о осноавама сис-
тема образовања и васпитања и образовање у скалду са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
нних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС – Про-
светни гласник” број 11/2013, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016 и 3/2017, 13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021); да има пси-
хичку, 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 безуусловна казна затовра у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 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 против полне слободе, про-
тив правног саобраћања и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
зна српски језик и језик на ком се остварује образовано 
васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Минстарства, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом 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 овере-
на копија не старије од шест месеци); доказ о знању српс-
ког језика и језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад; доказ о поседовању психичке, физичке и здраствене 
способнсоти за рад са ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду; доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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 шетс бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова (кандидат који је у 

току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит односно испит за лиценцу 
сматра се да има образовање из наведених дисциплина 
и потребно је да приложи доказ о томе). 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 - оригинаил 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 Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs) и потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достави школи на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Конкурс остаје отворен осам дана од 
дана објављивања у листу ”Послови”. 

ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

тел. 020/5100-710

Наставник математике

Наставник рачунарства и информатике
2 извршиоца

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и то: а) да имају одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена, мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односностручне 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, сходно Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних Наставника у Гимназији; б) да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да имају држављанство Републике Србије; 
г) да знају српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад - босански језик; д) да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа доку-
мента: 1. оверени преписи / фотокопије диплома о стече-
ном образовању основних и мастер студија; 2. уверење 
о држављанству; 3. извод из матичне књиге рођених; 4. 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад - босански језик (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 
5. доказ о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања; 6. радну биографију (осим за лица 
која први пут заснивају радни однос) - пожељно. Докази 
о испуњености услова из тачке 1, 2, 3, 4 и 5 достављају се 
уз пријаву, а доказ о испуњености услова из б) - лекар-
ско уверење, прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве треба послати на адресу: Гимназија, 36300 Нови 
Пазар, Вука Караџића 7. Информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе или на број телефона 
020/5100-710. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, кандида-
ти 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.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, 28. новембар 163
тел. 020/318-198

Референт за финансијско 
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове услове из 
члана 139 Закона о основaма система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - други закон, 
10/19, 27/18 - други закон, 6/20 и 129/21): 1. да има одгова-
рајуће образовање прописано – IV степен стручне спреме 
- економски техничар, финансијски администратор, послов-
ни администратор, службеник у банкарству и осигурању, 
комерцијалиста; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног детета, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвљење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (образовно-васпитни рад се изво-
ди на српском језику и босанском језику).

ОСТАЛО: Уз одштампани примерак пријемног формулара 
који је прописан на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког разовја, кандидати су 
дужни да доставе следећу документацију: дипломu о завр-
шеном средњем образовању (оргинал или оверену фото-
копију дипломе или уверење), уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци, оргинал или оверена фотокопија; извод 
из матичне књиге рођених - не старије од 6 месеци, орги-
нал или оверена фотокопија; знање српског језика однос-
но босанског језика кандидат доказује стеченим средњим, 
вишим или високим образовањем на наведеним језицима 
или да је кандидат положио испит из наведених језика по 
програму високошколске установе (оргинал или оверена 
фотокопија); доказ о неосуђиваности за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидат доказује уверењем из казнене 
евиденције да није осуђиван издато од МУП-а РС и уверењем 
надлежног суда РС, да није покренут кривични поступак и 
истрага не старије од 6 месеци од дана достављања прија-
ве на конкурс (оригинал или оверена фотокопија); оригинал 
или оверену копију потврде Повереника за заштиту равноп-
равности да за кандидата није утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс) захтев за издавање потврде учесник 
конкурса подноси Поверенику за заштиту родне равноправ-
ности у слободној форми на имејл: povernik@ravnopravnost.
gov.rs или поштом на адресу Повереник за заштиту родне 
равноправости, Булевар Краља Александра 84 Београд, са 
назнаком да је потврда потребна ради учешћа на конкурсу 
и са навођењем имена, презимена, ЈМБГ и адресе учесни-
ка конкурса, на који се доставља потврда. Захтев мора бити 
својеручно потписан. Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) прибавља кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за запо-
шљавање “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну 
документацију, заинтересовани кандидати могу доставити 
лично или поштом на адресу: Економско-трговинска школа у 
Новом Пазару, 36300 Нови Пазар, 28. новембар 163. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити у скретаријату шко-
ле на број тел. 020/318-198.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, 28. новембар 163
тел. 020/318-198

Наставник физике
са 40% радног времена на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана до његовог повратка са неплаћеног 

одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - други закон, 
10/19, 27/18 - други закон, 6/20 и 129/21): 1. да има одго-

ворајуће образовање прописано чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник”, број 
88/17, 27/18 - други закон, 10/19, 27/18 - други закон, 6/20 
и 129/21), као и степен и врсту образовања Правилника о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС” број 8/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 13/18 и 7/2019, 2/20 и 4/22); 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (образовно-васпитни рад се 
изводи на српском језику и босанском језику).

ОСТАЛО: Уз одштампани примерак пријемног формулара 
који је прописан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, кандида-
ти су дужни да доставе следећу документацију: диплому 
о завршеном одговарајућем високом образовању (оргинал 
или оверену фотокопију дипломе или уверење о заврше-
ним основним академским и мастер студијама), уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци, оргинал или овере-
на фотокопија; извод из матичне књиге рођених - не ста-
рије од 6 месеци, оргинал или оверена фотокопија; знање 
српског језика односно босанског језика кандидат доказује 
стеченим средњим, вишим или високим образовањем на 
наведеним језицима или да је кандидат положио испит 
из наведених језика по програму високошколске установе 
(оргинал или оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, кандидат доказује 
уверењем из казнене евиденције да није осуђиван издато 
од МУП-а РС и уверењем надлежног суда РС, да није покре-
нут кривични поступак и истрага не старије од 6 месеци од 
дана достављања пријаве на конкурс (оригинал или ове-
рена фотокопија); оригинал или оверену копију потврде 
Повереника за заштиту равноправности да за кандидата 
није утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 
6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс) захтев 
за издавање потврде учесник конкурса подноси Поверени-
ку за заштиту родне равноправности у слободној форми на 
имејл, povernik@ravnopravnost.gov.rs или поштом на адре-
су Повереник за заштиту родне равноправости, Булевар 
Краља Александра 84 Београд, са назнаком да је потврда 
потребна ради учешћа на конкурсу и са навођењем име-
на, презимена, ЈМБГ и адресе учесника конкурсу на који 
се доставља потврда. Захтев мора бити својеручно потпи-
сан. Доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
прибавља кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији Националне службе за запошљавање 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну доку-
ментацију, заинтересовани кандидати могу доставити лич-
но или поштом на адресу: Економско-трговинска школа у 
Новом Пазару, 36300 Нови Пазар, 28. новембар 163. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити у скретаријату 
школе на број тел. 020/318-198.

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове услове из 
члана 139 Закона о основaма система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник”, број 88/17, 27/18 - други закон, 10/19, 
27/18 - други закон, 6/20 и 129/21): 1. да има одговорајуће 
образовање прописано чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/17, 27/18 - други закон, 10/19, 27/18 - други закон, 6/20 
и 129/21), као и степен и врсту образовања Правилника о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС” број 8/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 13/18 и 7/2019, 2/20 и 4/22); 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 

међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (образовно-васпитни рад се 
изводи на српском језику и босанском језику).

ОСТАЛО: Уз одштампани примерак пријемног формулара 
који је прописан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког разовја, кандида-
ти су дужни да доставе следећу документацију: диплому 
о завршеном одговарајућем високом образовању (оргинал 
или оверену фотокопију дипломе или уверење о заврше-
ним основним академским и мастер студијама), уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци, оргинал или овере-
на фотокопија; извод из матичне књиге рођених- не ста-
рије од 6 месеци, оргинал или оверена фотокопија; знање 
српског језика односно босанског језика кандидат доказује 
стеченим средњим, вишим или високим образовањем на 
наведеним језицима или да је кандидат положио испит 
из наведених језика по програму високошколске установе 
(оргинал или оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, кандидат доказује 
уверењем из казнене евиденције да није осуђиван издато 
од МУП-а РС и уверењем надлежног суда РС, да није покре-
нут кривични поступак и истрага не старије од 6 месеци од 
дана достављања пријаве на конкурс (оригинал или ове-
рена фотокопија); оригинал или оверену копију потврде 
Повереника за заштиту равноправности да за кандидата 
није утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 
6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс). Захтев 
за издавање потврде учесник конкурса подноси Поверени-
ку за заштиту родне равноправности у слободној форми на 
имејл, povernik@ravnopravnost.gov.rs или поштом на адре-
су Повереник за заштиту родне равноправости, Булевар 
Краља Александра 84 Београд, са назнаком да је потврда 
потребна ради учешћа на конкурсу и са навођењем име-
на, презимена, ЈМБГ и адресе учесника конкурсу на који 
се доставља потврда, затев мора бити својеручно потпи-
сан. Доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
прибавља кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији Националне службе за запошљавање 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну доку-
ментацију, заинтересовани кандидати могу доставити лич-
но или поштом на адресу: Економско-трговинска школа у 
Новом Пазару, 36300 Нови Пазар, 28. новембар бр. 163. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити у скрета-
ријату школе на број тел. 020/318-198.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
”ДВА ХЕРОЈА”

36300 Нови Пазар, Радничка / Косанчићева бб.
тел. 020/381-447

1) Наставник хемије
за 88% норме

2) Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег обра-
зовања, и то: 1) студије другог степена (мастер академске 
студије или 2) основне студије у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; за радно место 
наставник хемије: професор хемије, дипл. хемичар, про-
фесор; биологије – хемије, проф. физике - хемије, проф. 
географије - хемије, дипл. инжењер хемије аналитички 
смер, дипл. инжењер хемије биооргански смер, дипл. хеми-
чар опште хемије, дипл. хемичар за истраживање и развој, 
дипл. хемичар – смер хемијско инжењерство, дипл. про-
фесор хемије – мастер, дипл. хемичар – професор хемије, 
дипл. хемичар – мастер, дипломирани професор физике – 
хемије – мастер дипл. професор физике – хемије – мастер, 
дипл. професор биологије – хемије – мастер, мастер хеми-
чар; за радно место под 2) четврти степен стручне спре-
ме правно - економског смера и гимназије – сви смерови; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; извршена психолошка проце-
на способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 

Наука и образовање
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из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није утврђено дискримина-
торно понашање, у складу са законом. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурсну 
листу”Послови” Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. - Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар објављен на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Документа-
ција: уверењео држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим језицима); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања. Пријаве на конкурс уз потребну документацију кан-
диадти могу доставити лично или на адресу: Медицинска 
школа „Два хероја” Нови Пазар бб., 36 300 Нови Пазар. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
Школе и преко телефона 020/381-447.

НОВИ СА Д

ШОСО „МИЛАН ПЕТРОВИЋ“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32

Основна школа: 

1. Наставник дефектолог
у посебним условима, предметна настава са 
одељенским старешинством, на одређено 

време, до повратка запослене са породиљског 
одсуства

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије- мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, звање дефектолог.

2. Наставник дефектолог
у посебним условима, предметна настава са 
одељенским старешинством, на одређено 

време до повратка запослене са неплаћеног 
одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, звање дефектолог.

3. Наставник дефектолог
у посебним условима, образовање одраслих 
са одељенским старешинством, на одређено 

време до повратка запослене са породиљског 
одсуства

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, звање дефектолог.

4. Наставник дефектолог
у посебним условима, разредна настава са 
одељенским старешинством, на одређено 

време до повратка запослене са породиљског 
одсуства

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије- мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, звање дефектолог.

5. Наставник дефектолог
у посебним условима, предметна настава, на 
одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије- мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, звање дефектолог.

6. Наставник дефектолог
у посебним условима, предметна настава, на 

одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије- мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, звање дефектолог.

7. Наставник дефектолог
у посебним условима, продужени боравак, 

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, звање дефектолог.

8. Наставник дефектолог
у посебним условима, индивидуална настава, 
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије- мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, звање дефектолог - логопед.

9. Наставник дефектолог
у посебним условима, индивидуална настава 
на одређено време до повратка запосленог са 

дужег одсуства ради болести

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, звање дефектолог.

10. Наставник дефектолог
у посебним условима, додатна подршка у 

образовању, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије- мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, звање дефектолог - логопед.

11. Наставник дефектолог
у посебним условима, додатна подршка у 

образовању, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије- мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, звање дефектолог.

Средња школа: 

12. Наставник дефектолог
у посебним условима, предметна настава са 
одељенским старешинством, на одређено 

време до повратка запослене са одсуства ради 
одржавања трудноће и породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, звање дефектолог.

13. Наставник дефектолог
у посебним условима, предметна настава са 
одељенским старешинством, на одређено 
време до повратка раднице са неплаћеног 

одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, звање дефектолог.

14. Наставник дефектолог
у посебним условима, предметна настава 

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, звање дефектолог.

15. Наставник дефектолог
у посебним условима, индивидуална настава 
на одређено време до повратка радника са 

дужег одсуства ради болести

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер или специја-
листичке академске студије), одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, звање дефектолог.

Дневни боравак за децу и омладину са сметњама 
у развоју: 

16. Медицински техничар – неговатељ
на одређено време до повратка радника са 

одсуства ради мировања радног односа

УСЛОВИ: средње медицинско образовање (IV), смер 
педијатријски / општи / физиотерапеутски техничар, пасив-
но знање рада на рачунару. 

ОСТАЛО: поред дефинисане стручне спреме, кандидати 
треба да испуњавају опште услове за заснивање радног 
односа: да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање. 
Уз пријаву на одређено радно место по конкурсу, доста-
вити: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, 
уверење о некажњавању и пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности, изабрани канидат доставља 
пре закључења уговора о раду.У поступку одлучивања о 
избору наставника, школа врши ужи избор кандидата, који 
се упућују на предходну проверу психофизичких способ-
ности код надлежне службе за послове запошљавања. Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговреме пријаве, неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве са траженом документацијом 
послати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
Врбас, Светозара Марковића 55

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 
а) да има одговарајуће образовање, за радно место чиста-
чице треба да има образовање из члана 26 Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ „Светозар 
Милетић” Врбас (дел. бр. 630/1-2022/2408.2022.): основно 
образовање (сведочанство о завршеној основној школи); 
б) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (уверење не старије од 6 месеци); г) да 
има држављанство Републике Србије (уверење не старије 
од 6 месеци); д) да зна српски језик, језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва из тачке а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ 
о испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља 
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се пре закључења уговора о раду. Уз пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована од стране директора школе. 
Пријаве са документацијом достављају се на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс за радно место чистачице”. 
Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. 

ОШ “ВАСА СТАЈИЋ”
21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 12б

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове за засни-
вање радног односа прописане чл. 139 ЗОСОВ, односно 
да: 1) има одговарајуће образовање прописано законом у 
складу са чланом 140 ЗОСОВ; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог 
члана доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Докази о испуњености услова из 
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. Уз пријаву кандида-
ти су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању (кандидат који има 
образовање стечено на студијама другог степена дос-
тавља и оверену фотокопију дипломе основних академ-
ских студија); оригинал / оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; 
оригинал / оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; оригинал / оверену фотокопију уверења о нео-
суђиваности, не старије од 6 месеци; доказ да зна српски 
језик – уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику; радна биографија; фотокопија личне 
карте (очитана уколико је чипована); пријавни форму-
лар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријавни формулар (одштампан, са 
сајта Министарства просвете), са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у школу, у 
затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију” 
на горе наведену адресу.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА

21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Асистент за ужу област Основне научне 
дисциплине у спорту и физичком 

васпитању, група предмета Рекреација
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Уписане докторске студије или академски назив 
магистра наука и прихваћена тема докторске дисертације 
са завршеним претходним нивоима студија са укупном 
просечном оценом најмање 8 (осам). Кандидат треба да 
испуњава услове који су предвиђени Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17) и Статутом Факул-
тета спорта и физичког васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу 
биографију, доказе о испуњености услова из конкурса 
(оверену копију дипломе Факултета спорта и физичког 
васпитања, оверену копију дипломе о завршеним мастер 
студијама или дипломе о стеченом академском називу 
магистра наука и потврду о уписаним докторским студија-
ма или потврду о прихватању теме докторске дисертације 
на Факултету спорта и физичког васпитања), и доказ о 
неосуђиваности (МУП). Пријаве са документацијом подно-
се се општој служби Факултета спорта и физичког васпи-
тања у Новом Саду, Ловћенска 16. Рок за пријављивање: 
8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

ГИМНАЗИЈА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”
21000 Нови Сад, Владике Платона 2

1. Наставник предметне наставе немачки 
језик

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021): 1) одговарајуће 
високо образовање из члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији; 2) психичку, физичку и 
здравствену 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, нити за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) знање српског језика.

2. Референт за кадровска и 
административна питања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021): 1) и да има IV 
степен средње стручне спреме, 2) психичку, физичку и 
здравствену 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, нити за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) знање српског језик.

3. Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021): 1) да има основно 
образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиља 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 човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
знање српског језика. 

ОСТАЛО: Документа која се достављају: пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кратка биогра-
фија са контакт телефоном и мејл адресом, препис или 
оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; 
траженог степена и врсте образовања, односно уверења - 
ако диплома није издата, доказ о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверена 
фотокопија, извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверена фотокопија, оверена фотокопија доказа 
о знању српског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања које издаје надлежна полицијска управа (не старије 
од 6 месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос и уђу у ужи избор 
биће упућени на претходну психолошку процену за рад са 
децом и ученицима у НСЗ. Рок за пријављивање кандида-
та је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 

се достављају на адресу: Гимназија „Исидора Секулић”, 
Нови Сад, Владике Платона 2, са назнаком „За конкурс”. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе 
на телефон бр. 063/1051-190.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

21237 Госпођинци, Бранка Радичевића 56

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
члановима 132, 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 И 129/2021), а у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), и то: 1. да има одгова-
рајуће високо образовање из области правних наука: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области 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 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, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење не старије од 6 месеци); 3. да није прав-
носнажном судском пресудом осуђиван за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, што онемогућава рад у образовању; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља установи. Наведени услови доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из тачака 1, 3 до 5 саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидат попуњава пријемни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са попуњеним и одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Докази о испуњености 
услова које је кандидат дужан да приложи уз пријаву: 
пријавни формулар са званичне интернет странице минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; потписа-
на биографија кандидата са адресом пребивалишта или 
боравишта, контакт телефон, радна биографија и оверена 
копија дозволе за рад (лиценце) уколико је поседује; ори-
гинал или оверен препис / фотокопија дипломе о стеченом 
образовању; оригинал или оверен препис / фотокопија 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверена копија уверења надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверена копија уверења МУП-а да 
није осуђиван 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица, или родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена 
копија уверења / потврда о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад, по програму одговарајуће 
високошколске установе, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику; оригинал или овере-
на копија извода из матичне књиге рођених са холограмом; 

Наука и образовање
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копија, односно очитану личну карту. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање Републике 
Србије. Пријаве на конкурс могу се доставити непосредно 
или путем поште на адресу школе: Основна школа „Жар-
ко Зрењанин”, 21237 Госпођинци, Бранка Радичевића 56, 
са назнаком „Конкурс за секретара школе”. Лице задужено 
за давање обавештења о јавном конкурсу је Драга Рада-
новић, шеф рачуноводства, број телефона: 021/2936- 266 
и 060/6836-003. Неблаговремене, непотпуне као и прија-
ве са неовереном документацијом неће се узимати у раз-
матрање. Кандидати који испуњавају услове из конкурса 
за заснивање радног односа биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака. Уколико је психолошка про-
цена обављена у периоду од 6 месеци пре истека рока за 
пријаву на конкурс, кандидат ће у пријави назначити када 
и где је иста извршена. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима.

САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ”
21000 Нови Сад, Шумадијска 12а

1. Наставник практичне наставе за 
област саобраћај (друмски саобраћај)

4 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
или чл. 141 ст. 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада саобраћај („Службини гласник РС - Просветни глас-
ник” број 4/22) и то: дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друм-
ски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај 
и транспорт; саобраћајни инжењер, односно инжењер 
саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски сао-
браћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; мас-
тер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 
академске студије из саобраћајног инжењерства на сту-
дијском програму, односно модулу: друмски и градски 
саобраћај и транспорт - транспорт, друмски и градски сао-
браћај и транспорт - безбедност друмског саобраћаја, сао-
браћај и транспорт; дипломирани инжењер саобраћаја, 
завршене основне академске студије из саобраћајног 
инжењерства на студијском програму, односно модулу: 
друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт, 
друмски и градски саобраћај и транспорт - безбедност 
друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт; специјали-
ста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне 
струковне студије у области саобраћајног инжењерства 
на студијском програму, односно модулу: друмски и град-
ски саобраћај, друмски саобраћај; струковни инжењер 
саобраћаја, завршене основне струковне студије у 
области саобраћајног инжењерства на студијском програ-
му, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друм-
ски саобраћај; наставник практичне наставе саобраћајне 
струке. Кандидат поред напред наведеног одговарајућег 
образовања треба да има претходно стечено трогодишње 
или четворогодишње образовање за један од образовних 
профила: возач моторних возила; техничар унутрашњег 
транспорта или техничар друмског саобраћаја.

2. Наставник предметне наставе за 
област саобраћај (друмски саобраћај)

2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 
6/20 и 129/21) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада саобраћај („Службини 
гласник РС - Просветни гласник” број 4/22) и то: дипло-
мирани инжењер саобраћаја; дипломирани саобраћајни 
инжењер; мастер инжењер саобраћаја, претходно завр-
шене основне академске студије у области саобраћајног 
инжењерства; мастер инжењер саобраћаја, претходно 
завршене основне академске студије у области саобраћај-
ног инжењерства на студијском програму, односно модулу: 
друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт, 
логистика, железнички саобраћај и транспорт, саобраћај и 
транспорт, ако су на основним академским или мастер сту-
дијама изучавани наставни садржаји из области предмета; 
мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 
академске студије у области саобраћајног инжењерства на 
студијском програму, односно модулу: друмски и градски 
саобраћај и транспорт - безбедност друмског саобраћаја, 

друмски и градски саобраћај и транспорт - саобраћај, друм-
ски и градски саобраћај и транспорт - транспорт, саобраћај 
и транспорт, ако су на основним академским или мастер 
студијама изучавани наставни садржаји из области пред-
мета.

3. Наставник предметне наставе српски 
језик и књижевност

са 71% норме

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове: 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 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) и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Службини гласник РС - Просветни 
гласник” број 4/22 и 14/22).

4. Наставник предметне наставе 
биологија

са 75% норме

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове: 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 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) и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Службини гласник РС - Просветни 
гласник” број 4/22 и 14/2).

5. Наставник предметне наставе 
историја

са 55% норме

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове: 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 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) и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Службини гласник РС - Просветни 
гласник” број 4/22 и 14/22).

6. Чистачица
УСЛОВИ: I степен образовања, основно образовање.

ОСТАЛО: кандидати морају да имају 1) одговарајуће 
образовање; 2) психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије и 5) да знају српски језик 
(језик на коме се остварује образовно-васпитни рад). Уз 
попуњен и одштампан пријавни формулар, (налази се 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део Ново на сајту) канди-
дати достављају: краћу биографију (ЦВ); оверену копију 
дипломе / сведочанства о стеченом одговарајућем обра-
зовању; уверење из казнене евиденције МУП-а да нису 
осуђивани, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
копију) и уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверену копију). Доказ о знању српског 
језика, на којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли се доставља само уколико образовање није стечено 
на српском језику. У том случају знање српског језика се 
доказује прилагањем уверења о положеном испиту из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима кандидата врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења 
уговора о раду достави уверење о психичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима. Пријаве на 
конкурс са потребном документацијом доставити поштом 
или лично на горе наведену адресу школе, са назнаком 
„За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији “Послови”. Саобраћајна школа “Пин-
ки” Нови Сад, као руковалац подацима о личности, пре-
дузимаће све потребне техничке и организационе мере 
за заштиту личних података кандидата, ради спреча-
вања случајног или незаконитог уништења, или случајног 
губитка, измена, неовлашћеног откривања, коришћења 

или приступа подацима као и од свих незаконитих облика 
обраде.Пријава на конкурс мора садржати актуелни број 
фиксног и мобилног телефона и тачну адресу пребива-
лишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН КОЛАР” 
Селенча, Вајанског 1

1. Наставник немачког језика
са 55% радног времена

2. Стручни сарадник психолог
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, предвиђених Законом о раду, кандидати морају 
испуњавати и посебне услове прописне у члану 139 , 140 
и 141 Закона о основама система образовање и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) 
и Правилником о степену и врсти образовања Наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). Уз пријаву на кон-
курс доставити следеће документе: доказ о одговарајућој 
стручној спреми: за наставника немачког језика: професор, 
односно дипломирани филолог за немачки језик и књижев-
ност; професор немачког језика и књижевности; мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет / профил 
немачки језик); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет / профил немачки 
језик и књижевност); лица која су стекла академско звање 
мастер, морају имати преходно завршене осовне академске 
студије из области предмета, односно студијским групама / 
програмима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки 
језик и књижевност; Немачки језик; за стручног сарадника 
- психолог: професор психологије; дипломирани психолог 
- општи смер или смер школске психологије; дипломирани 
школски психолог – педагог; дипломирани школско- кли-
нички педагог; дипломирани психолог; мастер психолог; 
дипломирани психолог – мастер; лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба 
да поседују најмање 30 ЕСПБ бодова из развојно-педгош-
ких предмета; уверење о држављанству Републике Србије 
- не старије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности - не ста-
рије од 6 месеци. Кандидат доставља и доказ о испуње-
ности услова о знању словачког језика – језик на коме се 
изводи настава. Изабрани кандидат доставља уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима пре закључења уговора о раду. Про-
веру психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Конкурс траје 5 дана од дана објављивања. 

ШОМО “СТЕВАН ХРИСТИЋ”
Бачка Паланка, Академика Милана Курепе 10

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 
одељенским старешинством - наставник 

соло певања
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење соло певач; 
дипломирани музичар, соло певач; дипломирани музичар - 
концертни и оперски певач; академски музичар соло певач; 
мастер музички уметник, професионални статус - соло 
певач; мастер музички уметник, професионални статус 
камерни музичар, са предходно завршеним основним ака-
демским студијама соло певања. Образовно васпитни рад у 
школи се остварује на српском језику. Поред општих услова 
предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 139 и 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то у складу са чл. 2 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи (“Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 8/13, 
2/17, 9/19, 1/20, 9/20, 18/20 и 16/22), односно да је стекао 
одговарајуће високо образовање у складу са горе наведе-
ним правилником; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није правос-
нажном пресудом осуђивано за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
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криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на коме остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају у оригиналу или 
овереном препису / фотокопији од стране јавног бележни-
ка следећу документацију: биографију (ЦВ), извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству не старије од 
6 месеци; доказ о неосуђиваности прибављено од надлеж-
ног органа МУП-а не старије од 6 месеци за горе наведена 
кривична дела; доказ о стеченом одговарајућем високом 
образовању (уверење само уколико диплома није издата) 
и то диплому са додатком дипломи, а за кандидате који су 
стекли одговарајуће високо образовање од 10. септембра 
2005. године и доказ о стеченом високом образовању 1.сте-
пена из одговарајуће области; доказ о знању српског језика 
подноси кандидат који средње, више или високо образо-
вање није стекао на српском језику, издат од одговарајуће 
високошколске установе. 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. Кандидати који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос упућују се у року од осам дана на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. О датуму провере психофи-
зичких способности кандидати ће бити благовремено оба-
вештени од стране школе. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе 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 по конкурсу 
у року од осам дана од дана достављања образложене лис-
те. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса у пубикацији “Послови”. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат по коначности одлуке о избору канди-
дата, а пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
на конкурс са пријавним формуларом и траженом докумен-
тацијом слати на адресу Академика Милана Курепе бр. 10, 
2140 0 Бачка Паланка или доставити лично у секретаријату 
школе. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон: 021/752-287.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„4. ЈУЛИ”

Врбас, Светозара Марковића 53

1. Наставник предметне наставе – 
предузетништво

2. Наставник предметне наставе – 
математика

3. Наставник саобраћајне групе 
предмета

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 
27ПО18 - др. закони, 10/2019, 6‘2020, 129/2021), а то су: 
одговарајуће високо образовање за наставника, стечено: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно трупе 
предмета; (2) тудије другог стелена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог стелена кор 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 (2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручке 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Кандидат треба и: да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за кор р 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насижа у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање влита, за кривична дела из групе кри-

вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Образовање кандидата под тачком 1 (Правилници о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручјима 
рада: Саобраћај; Машинство и обрада метала; Пољоприв-
реда, производња и прерада хране; Хемија неметали и гра-
фичарство („Сл. гл. РС - Просветни гл.” бр. 4/2022, 14/2022, 
15/2022), 1) дипломирани економиста, 2) мастер еконо-
миста, претходно завршене основне академске студије у 
области економских наука, образовање кандидата лед тач-
ком 2 (Правилник о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни гл.” 
69.4/2022, 14/2022, 15/2022) 1) професор математике; 2) 
дипломирани математичар; 3) дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; 4) дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику, 5) дипломирани 
математичар – информатичар, 6) дипломирани математи-
чар - професор математике; 7) дипломирани математичар 
за математику економије, 8) професор математике - тео-
ријско усмерење, 9) професор математике - теоријски смер, 
10) професор математике и рачунарства; 11) професор 
информатике – математике; 12) професор хемије - матема-
тике; 13) професор географије – математике; 14) професор 
физике – математике; 15) професор биологије – математи-
ке; 16) дипломирани математичар – астроном; 17) дипломи-
рани математичар - теоријска математика18) дипломирани 
математичар - примењена математика; 19) дипломирани 
математичар - математика финансије; 20) дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); 21) дипломирани информатичар; 22) дипло-
мирани професор математике – мастер; 23) дипломирани 
математичар – мастер; 24) мастер математичар; 25) мастер 
професор математике; 26) мастер математичар - професор 
математике; 27) мастер инжењер примењене математике. 
Лице из тачке 13) члана 2 овог Правилника, кор р стето 
академско звање мастер мора имати претходно заврше-
не оснозне академске студије на студијским програмима 
Математика или Примењена математика (са положеним 
испитом из предмета Геометрија или Основе геометрије). 
Образовање кандидата под тачком 3 (Правилник о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Саобраћај („Сл. гл. РС - Просветни гл.” бр. 2022, 14/2022, 
15/2022) 1) дипломирани инжењер саобраћаја; 2) дипло-
мирани саобраћајни инжењер; 3) мастер инжењер сао-
браћаја, претходно завршене основне академске студије 
у области саобраћајног инжењерства; 4) мастер професор 
предметне наставе, претходно завршене основне академ-
ске струдије у области саобраћајног инжењерства, ако су 
на основним академским студијама изучавани наставни 
садржаји из области предмета; 5) дипломирани саобраћај-
ни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, 
одсеци друмски и градски саобраћај и транспорт; 6) мастер 
инжењер саобраћаја, претходно завршене основне аака-
демске студије у области саобрапајног инжењерства на 
студијском програму, односно модулу: друмски саобраћај 
и транспорт - транспорт, друмски и градски саобраћај и 
транспорт - безбедност саобраћаја, саобраћај и транс-
порт, ако су на основним академским или мастер студија-
ма изучавани наставни садржаји из области предмета; 7) 
мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 
аакадемске студије у области саобраћајног инжењерства 
на студијском програму, односно модулу: друмски и град-
ски саобраћај и транспорт - саобраћај, друмски и градски 
саобраћај и транспорт - транспорт, саобраћај и транспорт, 
ако су на основним академским или мастер студијама изу-
чавани наставни садржаји из области предмета; 8) мастер 
инжењер саобраћаја, претходно завршене основне аака-
демске студије у области саобраћајног инжењерства на 
студијском програму, односно модулу: друмски и градски 
саобраћај и транспорт - саобраћај, ако су на основним ака-
демским или мастер студијама изучавани наставни садр-
жаји из области предмета.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни фор-
мулар са назначеним бројем телефона и адресом, канди-
дати прилажу следећу документацију: оверени препис или 
оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену 
стручне спреме; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену копију уверења о неосуђиваности 
изадату од СУП-а (не старије од б месеци); доказ о знању 
српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи (доказују кандидати који нису стекли образовање 
на српском језику, положеним испитом из српског језика по 
програму одговарајуће високо школске установе); доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 

децом и ученицима (лекарско уверење) подносе само иза-
брани кандидати пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријаве са потребном докуменатцијом о испуња-
вању услова конкурса је 8 дана од дана објављивања у 
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Конкурсна документација се предаје лично или поштом на 
адресу Средња стручна школа „4.јули”, 21460 Врбас, Свето-
зара Марковића број 53, са назнаком „За конкурс за избор 
наставника ____ (навести који предмет)”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Лице 
задужено за давање обавештења по конкурсу, секретар 
школе, телефон: 021/790-555, 021/790-600.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ “БРАТСТВО” 

21220 Бечеј, Доситејева 11 

1) Наставник разредне наставе
на мађарском наставном језику

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
законом и да: 1) има одговарајуће образовање прописано 
одредбама члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20 и 129/2021) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том („Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 17/2018 
и 6/2020); 2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и мађарски језик. Лица која се пријављују на 
конкурс морају да имају стручну дефектолошку оспособље-
ност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Усло-
ви се доказују приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Докази о испуњености услова из тач. 
1), 3)-5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат 
је дужан да у облику оригинала, или код јавног бележника 
оверене фотокопије, поднесе доказе о испуњењу услова. 
Знање српског језика се доказује дипломом, односно све-
дочанством да је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику, или је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Знање мађарског језика се доказује дипломом, односно 
сведочанством да је кандидат стекао средње, више или 
високо образовање на мађарском језику, или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. 

2) Наставник предметне и практичне 
наставе за пољопривредну групу 

предмета
на мађарском наставном језику, смер пекар

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
законом и да: 1) има одговарајуће образовање прописано 
одредбама члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20 и 129/2021) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том („Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 17/2018 
и 6/2020); 2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и мађарски језик. Лица која се пријављују на 
конкурс морају да имају стручну дефектолошку оспособље-
ност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Усло-
ви се доказују приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Докази о испуњености услова из тач. 
1), 3)-5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре 
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закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат 
је дужан да у облику оригинала, или код јавног бележника 
оверене фотокопије, поднесе доказе о испуњењу услова. 
Знање српског језика се доказује дипломом, односно све-
дочанством да је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику, или је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Знање мађарског језика се доказује дипломом, односно 
сведочанством да је кандидат стекао средње, више или 
високо образовање на мађарском језику, или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. 

3) Домар - мајстор одржавања
са 66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
законом и да: 1) има најмање трећи степен стручне спре-
ме – машинске, електро, столарске или водоинсталатерске 
струке и положен стручни испит из области заштите од 
пожара; 2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик. 
Услови се доказују приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености услова из тач. 
1), 3)-5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре 
закључења уговора о раду.Уз пријаву на конкурс кандидат је 
дужан да у облику оригинала, или код јавног бележника ове-
рене фотокопије, поднесе доказе о испуњењу услова. Знање 
српског језика се доказује дипломом, односно сведочанством 
да је кандидат стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику, или је положио испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 

4) Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
законом и да: 1) има четврти степен стручне спреме меди-
цинске струке и положен стручни испит за медицинску сес-
тру –техничара; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик. Услови се доказују приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тач. 1), 3) -5) подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да у облику ориги-
нала, или код јавног бележника оверене фотокопије, под-
несе доказе о испуњењу услова из предметног конкурса. 
Знање српског језика се доказује дипломом, односно све-
дочанством да је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику, или је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе.

5) Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
законом и да: 1) да има образовање из области правних 
наука у складу са чланом 140 став 1 овог закона, савла-
дан програм обуке и дозволу за рад секретара (у даљем 
тексту: лиценца 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); 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 

у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик. Услови се доказују приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из тач. 1), 3)-5) подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да у облику оригинала, или 
код јавног бележника оверене фотокопије, поднесе доказе 
о испуњењу услова из предметног конкурса. Знање српског 
језика се доказује дипломом, односно сведочанством да је 
кандидат стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику, или је положио испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 

ОСТАЛО: Пријаве се подносе на обрасцу Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и обавезно садр-
жи податке о радном месту на које кандидат конкурише. 
Пријаве поднети у затвореним ковертама са назнаком „Кон-
курс за пријем у радни однос”, у року од 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”, на адресу: ШОСО 
“Братство”, 21220 Бечеј, Доситејева 11. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узимати у разматрање. Лице за 
контакт је Сања Деспотовић Анђелковић, секретар школе, 
на број 021/6916-363.

„МИЛАН ПЕТРОВИЋ“
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА

21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32
тел. 069/8804-591

Персонални асистент
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII, VI, V, IV степен стручне спреме; уговор о делу; 
небитно радно искуство; рад ван просторија послодавца; 
основна информатичка обука. Рок за пријаву 11.03.2023. 
Јављање на горе наведени телефон.

ОСНОВНА ШКОЛА
„23. ОКТОБАР”

21205 Сремски Карловци, Прерадовићева 1

1. Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати треба да: 1) да имају одговараћује оба-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС” – Просветни гласник, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016... 15/22 и 16/22); 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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 против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

2. Наставник предметне наставе –
технике и технологије

УСЛОВИ: Кандидати треба да: 1) да имају одговараћује оба-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС” – Просветни гласник, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016.....15/22 и 16/22); 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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 против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

3. Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да: 1) да имају одговараћује 
обазовање у складу са чланом 27. Правилника о организа-
цији и систематизацији послова Основне школе „23. окто-
бар” Сремски Карловци – завршено основно образовање; 
2) да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министарства 
просвете); диплому о стеченој стручној спреми (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
неосуђиваности; доказ о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику). 
Доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 2) 
Закона - лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Уз 
потребну документацију кандидат доставља и адресу пре-
бивалишта и контакт телефон. Рок за подношење пријава 
са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 
дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса у 
публикацији Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на 
конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом 
на адресу: ОШ „23. октобар”, Прерадовићева бр. 1, Срем-
ски Карловци у затвореној коверти са назнаком „Конкурс 
за пријем у радни однос” и назнаком за које радно место.

ПАНЧЕВО

ОШ “МИША СТОЈКОВИЋ”
26223 Гај, Мише Стојковића 204

тел. 013/755-215
e-mail: osgaj@mts.rs

Наставник математике

Наставник немачког језика
са 77,77% радног времена

Наставник физике
са 50% радног времена

Наставник биологије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо обра-
зовање из члана 139 и члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма 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) за Наставни-
ка те врсте школе и подручја рада, за педагога или пси-
холога, односно лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање, и то: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, 
при чему мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, 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 и педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (кандидат мора да има степен и врсту стручне спре-
ме у складу са важећим Правилником о степену и врсти 
образовања Наставника и стручних сарадника у основној 

Наука и образовање
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школи („Сл. 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). Кандидат поред одгова-
рајућег образовања мора да: 1) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3) има држављанство Републике 
Србије; 4) зна српски језик. Кандидати треба да приложе: 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет страни-
це Министарства просвете у делу „Ново на сајту”, на адре-
си: http: // www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc и потписану пријаву са 
радном биографијом; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме 
(не старију од шест месеци од дана објављивања огласа); 
оригинал или оверену копију потврде / уверења о стицању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина (кандидат који је положио испит за лиценцу 
може доставити доказ о положеном испиту у оригиналу 
или овереној копији (не старије од шест месеци од дана 
објављивања огласа)); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци од дана објављивања огласа); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од шест месеци од дана објављивања огласа), 
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног 
понашања - уверење из МУП-а (не старије од шест месеци 
од дана објављивања огласа); доказ да знају српски језик 
кандидат доставља само уколико образовање није стекао 
на српском језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду (лекарско уверење) - не 
старије од шест месеци од дана објављивања огласа. Кан-
дидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази, биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакт адресе које су наве-
ли у својим пријавама. Након обављене психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима, конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос и обавља разговор са кандида-
тима, а о датуму обављања разговора, кандидати ће бити 
обавештени на број телефона који напишу на пријави. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. 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 се не могу користити у друге сврхе. Пријаве на кон-
курс за избор наставника подносе се у затвореној коверти 
лично или путем препоручене пошиљке на адресу: Основ-
на школа “Миша Стојковић”, 26223 Гај, Мише Стојковића 
204, уз напомену „Конкурс за ____ (назначити радно место) 
- не отварати”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање као ни фотокопије докумената које 
нису оверени од стране надлежних органа. Сва потребна 
обавештења о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле на број телефона: 013/755-215.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у може да буде примљено лице 
које испуњава следеће услове: 1) које има одговарајуће 
образовање: стечено на студијма другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, или на студијама првог степена (основне академске, 
основне струковне, специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем 
- васпитач; 2) које има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3) које није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 

лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) које има држављанство Републике Србије; 
5) које зна српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад. Кандидати су дужни да попуне фор-
мулар за пријаву на конкурс који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Уз одштампани формулар потребно је при-
ложити: радну и личну биографију са адресом и контакт 
телефоном – ЦВ; оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења или другог одговарајућег документа којим се доказује 
да су кандидати стекли образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова, 
и то најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, однос-
но да су на студијама положили испите из психологије и 
педагогије, или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о 
некажњавању из МУП-а не старије од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству; доказ о 
знању српског језика на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад (кандидат који није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику, потребно је да достави уверење 
да је положио испит из српског језика са методиком, по 
програму одговарајуће високошколске установе); извод из 
матичне књиге рођених. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом при-
бавља се пре закључивања уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” НСЗ. Пријаве се подносе на адре-
су ПУ „Наша радост” Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10, са 
назнаком „Пријава на конкурс за радно место васпитача”. 
Информације о конкурсу могу се добити у предшколској 
установи и на телефон 013/745-631 радним даном од 08.00 
до 15.00 часова. Напомене: изабрани кандидат је дужан 
да пре закључивања уговора о раду достави лекарско уве-
рење о здравственој способности. Непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ “МАРШАЛ ТИТО”
Падина, Трг ослобођења 22

Наставник математике
са 89% норме

УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одговарајуће образо-
вање под одговарајућим образовањем сматра се високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) као и звање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; - студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и словачки језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник информатике и рачунарства
са 90% норме

УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одговарајуће образо-
вање под одговарајућим образовањем сматра се високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) као и звање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; студије другог степена из области педагошких 

наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука;; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и словачки језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник технике и технологије
са 90% норме

УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одговарајуће образо-
вање под одговарајућим образовањем сматра се високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) као и звање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и словачки језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник физике
са 60% норме

УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одговарајуће образо-
вање, под одговарајућим образовањем сматра се високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) као и звање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; - студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2. да има психич-
ку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и словачки језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одговарајуће образо-
вање, под одговарајућим образовањем сматра се да има 
први степен стручне спреме, односно завршену основну 
школу; 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-

Наука и образовање
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мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и словачки језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидати који конкуришу су дужни да поднесу 
пријаву на конкурс својеручно потписану, као и доказе о 
испуњености услова, и то: одштампан и попуњен пријавни 
формулар са странице министарства оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење о некажњавању, доказ да је лице стекло 
најмање основно образовање на словачком језику, ори-
гинал или оверену фотокопију уверење о држављанству 
Републике Србије. Доказ о испуњености услова из тачке 2 
услова ће бити затражен од кандидата који буде изабран 
а пре закључења уговора о раду. Конкурс остаје отворен 
8 дана од дана објављивања у листу “Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса слати у затвореном 
омоту са назнаком “За конкурс” на адресу: Основна школа 
“Маршал Тито”, Трг ослобођења 22, 26215 Падина.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗОРАН ПЕТРОВИЋ”

26206 Сакуле, Трг маршала Тита 9
тел./факс: 013/685-109

e-mail: ošzoranpetrovic.sakule@gmail.com

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС” 
бр. 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 - 
Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кан-
дидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у члану 
139, 140, 141 став 7 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и и то: 1. да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и Правилником о степену и 
врсти стручне спреме и образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник РС” бр. 
11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17..) и да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студирања или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван за кривична дела у складу са чланом 140 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
и за које није у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да је држављанин Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Услови под тачком 1-5 доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5 
подносе се уз пријаву на конкурс, а под тачком 2 пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријаву кандидат подноси: диплому 
или оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дирања или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у 
складу са Европских системом преноса бодова (оверена 
фотокопија доказа који изда високошколска установа) - само 
за послове наставника; извод из казнене евиденције (при-
бавља сваки кандидат у полицијској управи према месту 
рођења, а лица рођена у иностанству према месту пребива-
лишта); уверење о држављанству или оверену фотокопију 
уверења о држављанству РС (које није старије од 6 месе-
ци); доказ да је стекао образовање на српском језику или је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (диплома издата на српском језику 
која је приложена као доказ под тачком 1 сматра се доказом 
о знању српског језика и 6 очитану ЛК и оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених са холограмом. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете. Потребну документацију, 
заједно са кратском биографијом, адресом и одштампаним 

пријавним формуларом достављају школи. Кандидат који је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из психолошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студирања или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у устано-
ви у складу са Европским системом преноса бодова, али о 
томе мора пружити одговарајући доказ уверење или потвр-
ду о положеним испитима са факултета. Уколико кандидат 
за послове наставника нема образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студирања или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова, 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. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на адресу Основна школа „Зоран 
Петровић”, 26206 Сакуле, Трг маршала Тита 9, у року од 15 
дана од објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“САВА ЖЕБЕЉАН”

26213 Црепаја, Маршала Тита 8

1) Наставник математике
са 88,88% радног времена на српском 

наставном језику

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове за 
заснивање радног односа, у складу са чланом 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 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) односно морају: 1. имати одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019, 6/2020 и 129/2021) Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 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. имати психичку, физичку 
и здраствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. морају поседовати доказ о неосуђиваности, односно не 
смеју бити осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групекривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и противчовечности и других заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатро-
ско понашање; 4. имати држављанство Републике Србије; 
5. знати српски језик или језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

2) Домар / мајстор одржавања

3) Сервирка
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за засни-
вање радног односа, у складу са чланом 139, односно 
морају: 1. имати одговарајуће образовање - под редним 
бројем 2 средње образовање и положен стручни испити 
за рад са судовима под притиском за послове руковања 
постројењем у котларници, под редним бројем 3 најмање 
завршена основна школа; 2. имати психичку, физичку и 
здраствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
поседовати доказ о неосуђиваности, односно не смеју бити 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групекривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и противчовечности и других 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминатроско понашање; 4. имати држављан-
ство Републике Србије, 5. знати српски језик или језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: 
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, биографију са личним подаци-
ма и контакт подацима, доказ о одговарајућем образовању 
(оригинал или оверену фотокопију дипломе), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија), уверење о држављанству Републике Србије, не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију), доказ 
о неосуђиваности односно не смеју бити осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групекривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и противчовечности и других заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминатроско понашање (не старије од 6 месеци), 
доказ о знању српског језика, достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здраственој 
способности за рад са ученицима се доставља непосредно 
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија именована од стране директора школе. Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у складу са чланом 154 и 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања у року од 8 
дана од истека рока за подношење пријава, а кандидате 
упућује на претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши национална служба 
запошљавања. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос након 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима и обавља разговор њима у просто-
ријама ОШ „Сава Жебељан” Црепаја, а затим сачињава 
образложену листу кандидата и доставља је директору. 
Директор школе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. У прија-
ви за конкурс мора бити назнашено на које радно место 
се односи пријава, Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Пријаве на конкурс се могу достављати 
доставити лично или поштом на адресу: Основна школа 
“Сава Жебељн”, 26213 Црепаја, Маршала Тита 8 са назна-
ком ”За конкурс за пријем у радни однос“. Контакт телефо-
ни: 013/671-011, 013/672-110. 

ОШ “МЛАДА ПОКОЉЕЊА”
26210 Ковачица, Маршала Тита 33

Наставник српског језика као 
нематерњег језика

у одељењима са словачким наставним 
језиком у 2. циклусу основног образовања и 

васпитања

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање, под 
којим се подразумева образовање прописано Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник РС”, број: 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, 10/20222 и 15/2022) и то у једном 
од звања: (1) професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине, (2) професор српскох-
рватског језика и југословенске књижевности за наставу у 
школама са мађарским, русинским или румунским настав-
ним језиком, (3) дипломирани филолог (србиста-српски 
језик и лингвистика) - мастер, (4) професор српског језика 
и књижевности, (5) професор српског језика и књижев-
ности са општом лингвистиком, (6) професор српске књи-
жевности и језика, (7) професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу, (8) дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језици, (9) дипломира-
ни филолог српске књижевности са јужнословенским књи-
жевностима, (10) професор, односно дипломирани фило-
лог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 
(11) професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и српскохрватски језик, (12) професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике, (13) профе-
сор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 
(14) професор српскохрватског језика са источним и запад-
ним словенским језицима, (15) професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенске књижевности и општу 
књижевност, (16) професор југословенске књижевности 
са страним језиком, (17) дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност, (18) дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик, (19) мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик и књижевност; Српска књижевност 
и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филоло-
гија (српски језик и лингвистика), Српски језик као страни; 

Наука и образовање
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Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компа-
ративна књижевност, (20) мастер професор језика и књи-
жевности (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), Филоло-
гија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност, Компаративна књижевност са теоријом књи-
жевности, (21) мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет). Лица која су 
стекла академско звање мастер, морају имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским про-
грамима Српски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са компаратистиком, 
Српска филологија: српски језик и књижевност, Србисти-
ка. Лица из претходно наведених тачака 3 до 20 у обавези 
су да положе испите из (1) Методике са основама глото-
дидактике, (2) Методике наставе српског као нематерњег 
језика, (3) Методичке праксе и (4) испит из српског језика 
у контакту са мађарским / словачким језиком (за мађарску 
и словачку национану мањину или Лингвистику у контак-
ту (Контактну лингвистику, Теорију језика у конктакту) за 
остале националне мањине. Лица из претходно наведених 
тачака 3 до 20 треба да савладају обуку за наставу српског 
као нематерњег језика у трајању од 20 сати у организацији 
Завода за унапређивање образовања и васпитања – Цен-
тар за професионални развој запослених у образовању; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела: насиље у породици; одузимање малолет-
ног лица; запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење; за кривично дело примање 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 дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњавању услова, који се подносе приликом 
конкурисања: пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; потписана 
биографија кандидата; оригинал или оверена копија (код 
јавног бележника) дипломе о поседовању једног од горе 
наведеног стручног звања; оригинал или оверена копија 
(код јавног бележника) уверења о држављанству; ориги-
нал или оверена копија (код јавног бележника) уверења о 
неосуђиваности; оригинал или оверену копију (код јавног 
бележника) уверења о положеним испитима из методике 
са основама глотодидактике; методике наставе српског као 
нематерњег језика; методичке праксе и испит из српског 
језика у контакту са словачким језиком (за словачку нацио-
нану мањину) – уколико кандидат има звање од тачке 3 до 
20 Поглавља. 

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање, под 
којим се подразумева образовање прописано Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник РС”, број: 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, 10/20222 и 15/2022) и то у једном 
од звања: (1) професор физике, (2) дипломирани физичар, 
(3) професор физике и хемије, (4) дипломирани педагог за 
физику и хемију, (5) професор физике и основа технике, 
(6) дипломирани педагог за физику и основе технике, (7) 
професор физике и математике, (8) дипломирани астрофи-
зичар, (9) дипломирани физичар за примењену физику и 
информатику, (10) професор физике и хемије за основну 
школу, (11) професор физике и основа технике за основну 
школу, (12) дипломирани физичар за примењену физику, 
(13) професор физике за средњу школу, (14) дипломи-
рани физичар истраживач, (15) дипломирани професор 
физике и хемије за основну школу, (16) дипломирани про-
фесор физике и основа технике за основну школу, (17) 
дипломирани физичар за општу физику, (18) дипломира-
ни физичар за теоријску и експерименталну физику, (19) 
дипломирани педагог за физику и општетехничко образо-
вање ОТО, (20) дипломирани астроном, смер астрофизи-
ка, (21) професор физике-информатике, (22) дипломирани 
физичар-медицинска физика, (23) дипломирани профе-
сор физике-мастер, (24) дипломирани физичар-мастер, 
(25) мастер физичар, (26) мастер професор физике, (27) 
мастер професор физике и хемије, (28) мастер професор 
физике и информатике, (29) дипломирани физичар-мастер 
физике-метеорологије, (30) дипломирани физичар-мастер 
физике-астрономије, (31) дипломирани физичар-мастер 
медицинске физике, (32) дипломирани професор физи-

ке-хемије, мастер, (33) дипломирани професор физике-ин-
форматике, мастер, (34) дипломирани физичар-професор 
физике, мастер, (35) дипломирани физичар-теоријска 
и експериментална физике, мастер, (36) дипломирани 
физичар-примењена и компјутерска физика, мастер, (37) 
дипломирани физичар-примењена физика и информати-
ка, мастер, (38) дипломирани физичар-професор физике и 
основа технике за основну школу, мастер, (39) дипломира-
ни физичар-професор физике и хемије за основну школу, 
мастер, (40) мастер професор математике и физике, (41) 
мастер професор информатике и физике, (42) дипломи-
рани физичар-информатичар, (43) мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која су стекла академско звање мас-
тер, морају имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области физике; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела: насиље у породици; одузимање малолет-
ног лица; запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење; за кривично дело примање 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 дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна словачки језик, као језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у овој школи за предмет физика. Докази 
о испуњавању услова, који се подносе приликом конку-
рисања: пријавни формулар са интернет сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; потписана 
биографија кандидата; оригинал или оверена копија (код 
јавног бележника) дипломе о поседовању једног од горе 
наведеног стручног звања; оригинал или оверена копија 
(код јавног бележника) уверења о држављанству; ориги-
нал или оверена копија (код јавног бележника) уверења 
о неосуђиваности; доказ о знању словачког језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад у овој школи за предмет 
физика (сматра се да кандидат поседује знање словачког 
језика ако је на том језику стекао основно, средње, више 
или високо образовање или је положио испит из словачког 
језика по програму одговарајуће високошколске установе). 

Олигофренопедагог

УСЛОВИ: 1. кандидат да има одговарајуће образовање, под 
којим се подразумева образовање прописано Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник РС”, број: 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, 10/20222 и 15/2022) и то у једном 
од звања: (1) професор, односно дипломирани дефектолог 
за рад са децом ментално ометеном у развоју, (2) дипло-
мирани дефектолог-олигофренолог; (3) мастер дефекто-
лог, који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм „Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју”; (4) дипломира-
ни дефектолог-мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм „Специјална едукација и 
рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју”; 
(5) мастер дефектолог, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм за специјалног едукато-
ра; (6) дипломирани дефектолог-мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора; (7) мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам за специјалног рехабилитатора за вишеструку омете-
ност; (8) дипломирани дефектолог-мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 2.д 
а 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела: насиље у породици; одузимање малолет-
ног лица; запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење; за кривично дело примање 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 дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски односно словачки језик, као језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад у овој школи. Докази о 
испуњавању услова, који се подносе приликом конкури-
сања: пријавни формулар са интернет сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; потписана биогра-
фија кандидата; 3.оригинал или оверена копија (код јавног 
бележника) дипломе о поседовању једног од горе наве-
деног стручног звања; оригинал или оверена копија (код 

јавног бележника) уверења о држављанству; оригинал или 
оверена копија (код јавног бележника) уверења о неосуђи-
ваности; доказ о знању српског језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (сматра се да кандидат/запосле-
ни поседује знање српског / словачког језика ако је на том 
језику стекао основно, средње, више или високо образо-
вање или је положио испит из српског/словачког језика по 
програму одговарајуће високошколске установе). 

Чистачица
са 93% радног времена

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање, 
под којим се подразумева основно 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела: насиље у породици; одузимање малолет-
ног лица; запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење; за кривично дело примање 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 дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњавању услова, који се подносе приликом 
конкурисања: потписана биографија кандидата; оригинал 
или оверена копија (код јавног бележника) сведочанства 
о завршеној основној школи у Републици Србији; ориги-
нал или оверена копија (код јавног бележника) уверења 
о држављанству; оригинал или оверена копија (код јавног 
бележника) уверења о неосуђиваности. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” НСЗ. Лице 
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: секре-
тар - Мартин Бабка, e-mail: kovacicaskola@gmail.com или 
телефон: 013/661-132 Пријваве се подносе на горе наве-
дену адресу. Конкурс за пријем у радни однос спроводи 
конкурсна комисија, коју ће директор именовати посеб-
ним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о психолош-
кој процени способности за рад са децом и ученицима. 

ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊА СТРУЧНА 
ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
26220 Ковин, Цара Лазара 197

тел. 013/742-300

Секретар
за 50% радног времена

Шеф рачуноводства
за 50% радног времена

Наставник физике
за 70% радног времена

Чистачица
УСЛОВИ: неопходно је да кандидати имају: 1. одговарајуће 
образовање и то: а) за радно место секретар одговарајуће 
образовање из области правних наука у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 др.закон, 10/19, 
6/20 и 129/21) ито: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије); 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; б) за радно место шеф рачуноводства у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
и радних задатака у Гимназији и средњој стручној школи 
„Бранко Радичевић” Ковин, стечен академски назив мастер 
са назнаком звања другог степена дипломских академских 
студија из области економије или дипломирани економиста 
који је стекао високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, као и са лицем које има 
високо образовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, економског смера; 
ц) за радно место наставник физике одговарајуће високо 
образовање сходно члану 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) и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 

Наука и образовање
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сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС” - Просветни гласник, бр. 4/22, 14/22 и 15/22), односно 
Правилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Сл. гласник РС” - Просветни глас-
ник, бр. 4/22 и 14/22) стечено: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије); 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; Лице које је стекло академско звање мастер мора 
имати претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области физике. д) за радно 
место чистачица основно образовање. 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење); 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије и5. 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Наведени услови доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5 
подносе се уз пријаву на конкурс, а под тачком 2 пре закљу-
чења уговора о раду. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати се у року од осам дана упућују 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкурс 
ће бити отворен 8 дана од дана објављивања у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Пријавни формулар доступан је на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и попуњавају га и достављању кандидати и под-
носе: оверену фотокопију дипломе- (ко је завршио студије 
по прописима који су уређивали високо образовање почев 
од 10.9.2005. године онда и диплому за студије првог сте-
пена и за студије другог степена; за радно место чистачица 
оригинал, оверен препис или оверену копију сведочанства 
о завршеном основном образовању и васпитању, односно 
други документ о завршеној основној школи); уверење да 
није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и васпитања 
(из полицијске управе) -оригинал или оверена фотокопија, 
које није старије од 6 месеци; уверење о држављанству РС 
- оригинал или оверена фотокопија, доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик) - осим кандидата који су средње, више и 
високо образовање стекли на српском језику и радна био-
графија. Школа у складу са чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и важећим Законом 
о заштити података о личности обрађује тражене податке 
о личности потенцијалних кандидата, са којом обрадом се 
сматра да су се потенцијални кандидати сагласили самим 
учешћем на конкурсу и слањем потребне докуменције. Рад 
у школи одвија се у две смене, које се мењају сваке друге 
недеље. Пријавни формулар са потребном документацијом 
донети лично или послати поштом на адресу: Гимназија и 
средња стручна школа “Бранко Радичевић” Ковин, Цара 
Лазара 197, 26220 Ковин, у затвореној коверти са назна-
ком “За конкурсну комисију”. Додатне информације могу се 
добити на број телефона 013/742-300 од секретара шко-
ле. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Напомена: Сви изрази, појмови, именице, 
придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у муш-
ком роду, односе се без дискриминације и на особе женског 
пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима пос-
ла није другачије прописано). 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25
тел. 013/345-955

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање и радно искуство, вас-
питач или стручни сарадникса високим образовањем сте-
ченим на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, дозволом за 
рад, обуком и положеним испитом за директора установе 

и најмање осам година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања; - васпитач са стеченим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем, дозволом за рад, обуком и положеним испи-
том за директора установе и најмање десет година рада у 
предшколској установи на пословима васпитања и образо-
вања након стеченог одговарајућег образовања; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима, неосуђиваност за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике Србије. 
Документација: Испуњеност услова доказује се следећом 
документацијом: 1. диплома; 2. лиценца за васпитача или 
стручног сарадника; 3. лиценца за директора установе; 4. 
доказ о радном искуству; 5. доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима; 6. 
доказ о неосуђиваности; 7. доказ о држављанству Републи-
ке Србије; 8. програм рада у мандату директора. Напомене: 
докази из тачке 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 достављају се уз пријаву 
на конкурс; уколико кандидат, који буде изабран за дирек-
тора, не поседује лиценцу за директора установе дужан је 
да положи испит за директора у року од две године од дана 
ступања на дужност; доказ из тачке 5 прибавља се пре 
закључења уговора; уколико се докази достављају у копији 
или препису морају бити оверени; кандидати су дужни да 
се одазову на позив ради обављања интервјуа; кандидат 
који је претходно обављао дужност директора установе 
доставља резултате стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања. Пријаве, са краћом 
биографијом (животном и радном) и назнаком „Конкурс за 
директора” и доказима о испуњености услова доставља се 
на адресу Установе, 26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25, 
поштом или се непосредно предаје на писарници Устано-
ве у времену од 08.00 до 15.00 часова. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања у листу „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Све информације могу се добити у Установи и на телефон 
013/345-955. 

ПИРОТ

ОШ “СВЕТИ САВА”
18300 Пирот, Саве Немањића 2

1. Наставник физике
са 60% радног времена, у издвојеним 

одељењима Крупац и Рсовци

УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање (у складу са 
чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања), и стечена одговарајућа стручна спрема пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС – 
Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
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): про-
фесор физике, дипломирани физичар, професор физике 
и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, про-
фесор физике и основе технике, дипломирани педагог за 
физику и основе технике, професор физике и математи-
ке, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику, професор физике и 
хемије за основну школу, професор физике и основа техни-
ке за основну школу, дипломирани физичар за примењену 
физику, професор физике за средњу школу, дипломирани 
физичар истраживач, дипломирани професор физике и 
хемије за основну школу, дипломирани професор физике 
и основа технике за основну школу, дипломирани физи-
чар за општу физику, дипломирани физичар за теоријс-
ку и експерименталну физику, дипломирани педагог за 
физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани 
астроном, смер астрофизика, професор физике - информа-
тике, дипломирани физичар - медицинска физика, дипло-
мирани професор физике - мастер, дипломирани физичар 
- мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мас-
тер професор физике и хемије, мастер професор физике 
и информатике, дипломирани физичар - мастер физике 
- метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - 
астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске 
физике, дипломирани професор физике - хемије, мастер, 
дипломирани професор физике - информатике, мастер, 
дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипло-

мирани физичар - теоријска и експериментална физика - 
мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутер-
ска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер, дипломирани физичар 
- професор физике и основа технике за основну школу - 
мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије 
за основну школу - мастер, мастер професор математике и 
физике, мастер професор информатике и физике, дипло-
мирани физичар - информатичар, мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која су стекла академско звање мас-
тер морају имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области физике. 

2. Чистачица 
са 75% радног времена, у издвојеном 

одељењу Извор

УСЛОВИ: завршена основна школа.

УСЛОВИ: потребна документација: формулар за пријаву на 
конкурс, преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС; биогра-
фија (ЦВ); оверена фотокопија дипломе; извод из казнене 
евиденције о неосуђиваности за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска управа; уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од шест месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
кандидати који нису стекли образовање на српском јези-
ку, достављају и доказ да познају језик на коме се изводи 
образовно-васпитни рад: оверена фотокопија дипломе или 
уверења о стеченом средњем, вишем или високом образо-
вању на српском језику или оригинал или оверена фото-
копија уверења односно потврде о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду, доставља уверење о здравстве-
ној способности, не старије од шест месеци. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Формулар за пријаву на конкурс са потребним документи-
ма слати на адресу школе или предати лично код секре-
тара школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА ”8. СЕПТЕМБАР”
18300 Пирот, Данила Киша 21

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

у издвојеном одељењу у Сукову, са 60% 
радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кан-
дидат треба да испуњава и следеће услове: 1. да има сте-
чено одговарајуће високо образовање прописано чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 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): 
професор физичког васпитања, професор физичке културе, 
дипломирани педагог физичке културе, професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гра-
не, професор физичког васпитања - дипломирани органи-
затор спортске рекреације, професор физичког васпитања 
- дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког 
васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања 
и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта, 
мастер физичког васпитања и спорта, професор 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), мастер спортске и терапијске 
физичке активности. 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
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три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, 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 образовно-васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс 
(са кратком биографијом) и пријавни формулар, кандидат 
доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству не старије од 
6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење МУП-а 
да није осуђиван, а кандидати који нису стекли образовање 
на српском језику, достављају и доказ да познају језик на 
коме се изводи образовно васпитни рад: оверена фотоко-
пија 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 одговарајуће високош-
колске установе, на адресу: Основна школа „8. СЕПТЕМБАР”, 
18300 Пирот, Данила Киша 21. Конкурс остаје отворен осам 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА
”ВУК КАРАЏИЋ”

СА ДОМОМ УЧЕНИКА
Бабушница, Омладинских бригада бб.

тел. 010/385-026
e-mail: gimbab@ptt.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о систему образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 21/2018 - др. закони, 6/2020, 129/2021), а то су: 1) 
да има одговарајуће високо образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона о систему образовања и васпитања, за настав-
ника мешовите школе, односно гимназије и стручне школе, 
подручје рада гимназија и подручје рада машинство и обрада 
метала, педагога или психолога, стечено: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стучне области за одговарујући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука (лице које има 
завршене ове студије другог степена, мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стучне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године); 2) да поседује дозволу за рад (лиценцу) односно 
положен стручни испит за наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 3) да је савладао обуку и да има положен испит 
за директора установе; (уколико га нема изабрани кандидат 
је дужан да испит положи у законском року); 4) да има пси-
хичку и физичку и здравствену способност са рад са децом 
и ученицима; 5) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 6) да има држављанство Репу-
блике Србије; 7) да зна српски језик јер се на њему остварује 
васпитно-образовни рад; 8) да има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Комисија за избор директо-
ра цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника), као доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао 
дужност директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (формулар за пријаву за кон-
курисање налази се на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја) кандидати 

подносе следећу документацију: биографију кандидата са 
прегледом кретања у служби, адресом становања, бројем 
телефона, адресом електронске поште; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању (ове-
ра не старије од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника (овера не 
старије од 6 месеци); потврду о радном искуству у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (потврда обавезно садржи податак о 
радном стажу, установи и пословима које је лице обављало); 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месе-
ци од дана достављања пријаве на конкурс), које доставља 
кандидат који буде именован за директора пре закључења 
уговора; доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ издаје 
надлежна полицијска управа МУП-а и не сме бити старији од 
6 месеци), доказ издат од стране надлежног привредног суда 
да кандидат није правноснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (не сме бити старији од 6 месеци); 
доказ издат од стране надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела 
насиље у породици, одузивање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање мита и друга кри-
вична дела против службене дужности, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом (не сме бити старији од 6 месеци); уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење о 
положеном испиту за директора установе (уколико га нема 
изабрани кандидат је дужан да испит положи у законском 
року); доказ о познавању српског језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад (доказује се овереном фотокопијом 
јавне исправе о стеченом образовању, а уколико стечено 
образовање није на језику на ком се остварује образовно-вас-
питни рад потребан је доказ да је кандидат положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
организације); доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата у складу са чланом 123 став 1, 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (извештај про-
светног саветника, уколико га нема кандидат доставља краћу 
изјаву на околност недостављања извештаја, а пријава се 
сматра потпуном); доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања у складу са 
чланом 123 став 1, 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања доставља кандидат који је претходно обављао 
дужност директора школе (ако је извршен стручно-педагош-
ки надзор, односно потврду школе ако надзор није извршен); 
предлог плана рада за време мандата; доказе о поседовању 
организационих способности, о успесима у наставно-педа-
гошком раду; извод из матичне књиге рођених (венчаних за 
жене); штампане податке или фотокопију личне карте.Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање 
“Послови”. Пријаву заједно са осталом потребном докумен-
тацијом доставити, у затвореној коверти, непосредно или 
поштом на горе наведену адресу школе, са назнаком “Конкурс 
за директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити у секретаријату школе и путем телефона 010/385-026.

ОШ ”БРАТСТВО”
18333 Звонце, село Звонце бб.

тел. 010/2387054

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона1. да има одговарајуће високо 
образовање за наставника или стручног сарадника за рад у 
школи у подручју рада којој припада ОШ ”Братство” Звонце 
и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 

одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука. Лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. да има дозволу за рад, односно положен 
стручни испит за наставника или стручног сарадника; 3. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 4. да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна српски 
језик; 7. да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 8. да има обуку и положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у року од 2 
године од дана ступања на дужност). Уз пријаву на конкурс 
кандидати подносе следећу документацију: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу за наставника, васпитача, однос-
но стручног сарадника; доказ о познавању српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказује се 
овереном фотокопијом јавне исправе о стеченом образо-
вању, а уколико стечено образовање није на језику на ком 
се остварује образовно-васпитни рад потребан је доказ да 
је кандидат положио испит из српског језика по програму 
одговарујће високошколске установе); потврду о радном 
искуству у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања (потвр-
да садржи податак о радном стажу у установи и послове 
које је лице обављало) - оригинал или оверена копија; 
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције Минис-
тарства надлежног за унутрашње послове, уверење из 
суда опште надлежности да се против кандидата не води 
кривични поступак, (уверења не смеју бити старија од 6 
месеци) оригинал или оверена копија; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма - лекарско уверење (не старије од 6 месеци); оригинал; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверена копија; извод из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена копија -резултате 
стручно-педагошког надзора установе (извештај просвет-
ног саветника) и оцену спољашњег вредновања (уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе); оквирни план рада за време 
мандата; биографске податке, односно радну биографију; 
доказ о савладаној обуци и положеном испиту за дирек-
тора установе (уколико га поседује) оригинал или овере-
на копија. Кандидат може поднети и остала документа 
која могу послужити приликом доношења одлуке о избо-
ру (докази о поседовању организационих способности, 
о успесима у наставно-педагошком раду и др). Пријав-
ни формулар попунити на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја https: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc., одштампати и заједно са осталом 
потребном документацијом доставити на горе наведену 
адресу, са назнаком “Конкурс за директора “. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок 
за подношење пријаве: 15 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код у 
секретаријату школе преко тел 010/2387-054.

МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА

“Др ОБРЕН ПЕЈИЋ”
18300 Пирот, Николе Пашића 173

тел. 010/311-258

Референт за финансијско 
рачуноводствене послове

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да: имају одговарајуће образо-
вање: четворогодишње образовање: из области економије 
у подручју рада економија, право и администрација, или 
гимназија, друштвено језички смер са најмање 5 година 
радног искуства на финансијско рачуноводственим посло-
вима, имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, нису осуђивани правоснажном 
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пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, 
није кажњаван за кривична дела која га чине неподоб-
ним за обављање послова из области рачуноводства, су 
држављани Републике Србије, знају српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, зна рад на рачунару. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС (http: //www. mpn.gov. rs /wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc),а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Кандидати достављају 
следећу документацију: попуњен пријавни формулар преу-
зет на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању наведеном у условима 
које кандидат треба да испуњава, с тим што кандидат који 
има четворогодишње образовање у гимназији - друштвено 
језички смер доставља и потврду претходног послодавца о 
најмање 5 година радног искуства на финансијско рачуно-
водственим пословима, оригинал или оверену фотокопију 
уверења или потврде о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска управа; (уверење 
или потврда не старије од шест месеци), оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених, ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
(уверење не старије од шест месеци), кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, достављају и доказ 
да познају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на српском јези-
ку или оригинал или оверена фотокопија уверења односно 
потврде о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од шест месеци. 
Докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је ове-
рена код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложе-
ни докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као поверени посао). Фото-
копије докумената које нису оверене од надлежног орга-
на неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове 
биће у року од 8 дана упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Кандидати су дужни да 
у пријави наведу контакт телефон или емаил, како би били 
обавештени о поступку психолошке процене способности. 
По пријему резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима, у просторијама Млекарске школе биће 
извршена провера знања рада кандидата на рачунару, 
након чега ће конкурсна комисија сачинити листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос. Конкур-
сна комисија ће са кандидатима са листе обавити разговор 
у просторијама Млекарске школе са домом ученика “Др 
Обрен Пејић” у Пироту, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену провере знања рада на рачунару и обављања 
разговора бити обавештени на број телефона или емаил 
који су навели у својим пријавама. 

Чистачица
2 извршиоца

Чистачица
са 84% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да: имају одговарајуће обра-
зовање: основно образовање, имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да су држављани 
Републике Србије, знају српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког 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 
пријавни формулар преузет на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, оверену фотокопију дипломе / сведочанства о заврше-
ном основном образовању, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења или потврде о неосуђиваности за горе наве-
дена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно 
понашање, које издаје надлежна полицијска управа; (уве-
рење или потврда не старије од шест месеци), оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (уверење не старије од шест месеци), кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, достављају и 
доказ да познају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о 
стеченом средњем, вишем или високом образовању на срп-
ском језику или оригинал или оверена фотокопија уверења 
односно потврде о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не старије од 
шест месеци. Докази се прилажу у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама као пове-
рени посао). Фотокопије докумената које нису оверене 
од надлежног органа неће се разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове биће у року од 8 дана упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Кандидати су дужни да у пријави наведу контакт телефон 
или емаил, како би били обавештени о поступку психолош-
ке процене способности. По пријему резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима, конкурсна коми-
сија ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос и са кандидатима са листе обавити 
разговор у просторијама школе, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену обављања разговора бити обавештени 
на број телефона или емаил који су навели у својим прија-
вама. Пријавни формулар са потребном документацијом 
се подноси лично или на горе наведену адресу, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Додатне информације се могу добити на телефон школе 
010/311-258. 

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА У 
ПИРОТУ

Пирот, Ћирила и Методија 29
тел. 010/311-426

1) Наставник стручних предмета у 
подручју рада хемија, неметали и 

графичарство, тј. стручних предмета за 
групу Гумари и пластичари (практична 

настава, технолошке операције), за 
образовни профил техничар за полимере

2) Наставник практичне наставе са 
технологијом рада у подручју рада личне 

услуге, за образовни профил фризер
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
– аутентично тумачење) кандидати морају испуњава-
ти услове за пријем у радни однос утврђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
27/2018 (ИИ) и 6/2020 и 129/2021, у даљем тексту: ЗОСОВ), 
и то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) 
ЗОСОВ (уверење треба да буде издато након расписивања 
конкурса, тј. уз пријаву приложити оригинал или оверену 
фотокопију издаје МУП-а Републике Србије) 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ доставља кан-
дидат који одговарајуће високо образовање није стекао 
на српском језику). Услови из става 1 члана 139 ЗОСОВа 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 
тачке 1), 3) -5) члана 139 ЗОСОВ подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. У погледу степена и врсте 
образовања, потребно је да кандидати имају одговарајуће 
високо образовање, предвиђено чланом 140 ЗОСОВ, и сход-

но члану 142 став 1 ЗОСОВ – образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европски системом преноса бодова. Кандидат који је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из члана 142 став 1 ЗОСОВ. 
За кандидате који ово образовање не поседују, у складу са 
чланом 142 став 2 ЗОСОВ наставник је обавезан да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Посло-
ве наставника практичне наставе у стручној школи може 
да обавља и лице са одговарајућим образовањем из чла-
на 140 став 3 овог закона или са одговарајућим средњим 
образовањем и положеним специјалистичким, односно 
мајсторским испитом и петогодишњим радним искуством 
у струци. У погледу степена и врсте образовања, односно 
одговарајућег високог образовања, наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада из стручних предмета за групу 
Гумари и пластичари (практична настава, технолошке опе-
рације) за образовни профил: техничар за полимере, може 
да изводи лице који испуњава прописане (који су заједнич-
ки) услове сходно члану 5. став 1 тачка 14), односно усло-
ве из члана 20) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и 
графичарство („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
4/2022, и 14/2022), и то: (1) дипломирани инжењер техно-
логије, органско-технолошки одсек или смер; (2) дипломи-
рани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или 
смер; (3) дипломирани инжењер технологије полимерних 
производа; (4) мастер инжењер технологије. У погледу 
степена и врсте образовања, за обављање послове настав-
ника практичне наставе са технологијом рада у подручју 
рада Личне услуге, за образовни профил: Фризер, канди-
дат треба да испуњава прописане услове сходно члану 3. 
став 1 тачка 9) подтачка (4) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Личне 
услуге („Службени гласник Републике Србије - Просветни 
гласник”, бр. 4/2022 и 15/2022), и то: (1) лице са стеченим 
високим образовањем и претходно завршеном специјали-
зацијом креатор женских фризура; (2) лице са завршеним 
студијама на вишој школи, са претходно завршеном спе-
цијализацијом – креатор женских фризура; (3) креатор 
женских фризура; (4) лице са стеченим високим образо-
вањем и претходно завршеном специјализацијом – креа-
тор мушких фризура; (5) лице са завршеним студијама на 
вишој школи, са претходно завршеном специјализацијом – 
креатор мушких фризура; (6) креатор мушких фризура; (7) 
лице са завршеним мастер академским студијама, претход-
но положен специјалистички, односно мајсторски испит и 
радним искуством у струци у трајању од најмање пет годи-
на; (8) лице са завршеним основним академским студијама, 
претходно положен специјалистички, односно мајсторски 
испит и радним искуством у струци у трајању од најмање 
пет година; (9) лице са завршеним основним струковним 
студијама, претходно положен специјалистички, односно 
мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању 
од најмање пет година. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Прили-
ком подношења пријаве на конкурс, уз попуњени пријавни 
формулар, и уз потписану пријаву са биографијом (у којој 
се обавезно наводи да ли су вршили психолошку процену 
способности код надлежне службе за послове запошља-
вања и када су је вршили), кандидат је обавезан да прило-
жи следеће доказе: да има одговарајуће образовање (ове-
рена фотокопија дипломе или уверење о дипломирању); 
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ; 
доказ о испуњености услова из члана 142 став 1 ЗОСОВ 
- оверену фотокопију додатка дипломи из ког се види да је 
кандидат положио испите из педагогије и психологије или 
потврду факултета да је положио ове испите, односно ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу, уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од шест месеци). Средња стручна 
школа у Пироту, као руковалац подацима о личности, пре-
дузимаће све потребне техничке и организационе мере за 
заштиту личних података кандидата, ради спречавања слу-
чајног или незаконитог уништења, или случајног губитка, 
измена, неовлашћеног откривања, коришћења или присту-
па подацима као и од свих незаконитих облика обраде. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку а у складу 
са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС”, бр. 87/18). Пријава са доказима о испуњености усло-
ва огласа, као и са обавезним контакт телефоном и адре-
сом пребивалишта, подноси се на адресу: Средња стручна 
школа, ул. Ћирила и Методија бр. 29, 18300 Пирот (оба-
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везно са повратницом) или у просторијама секретаријата 
школе, у року од8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови”, са назнаком „Пријава на конкурс”. По 
завршеном конкурсу документација се не враћа кандида-
тима. Сва приложена документација мора бити у оригиналу 
или фотокопији, односно препису који морају бити овере-
ни у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и 
преписа („Службени гласник РС”, број 93/2014, 22/2015 и 
87/2018). Неблаговремено поднете пријаве и пријаве без 
потребне тражене документације неће се разматрати, као 
ни пријаве кандидата који не испуњавају услове у погледу 
образовања, врсте и степена стручне спреме. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе на теле-
фон: 010/311-426.

Термини изражени у овом тексту у граматичком мушком 
роду подразумевају природни мушки и женски род род 
лица на која се односе.

ПОЖАРEВАЦ

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 6

тел./факс: 012/223-389
е-mail: etskola@open.telekom.rs

1. Наставник угоститељске групе 
предмета – куварство

УСЛОВИ: из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилика о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју Трговина, угос-
титељство и туризам.

2. Наставник економске групе предмета
УСЛОВИ: из чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилика о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју Економија, право и 
администрација. 

ОСТАЛО: поред општих услова предвиђених чланом 24, 
26 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61, 
54/09, 32/13 и 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), кандидати 
треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, да имају 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правиликом 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју Економија, право и администрација (“Сл. гласникРС 
- Просветни гласник РС”, бр. 6/2015) и Правиликом о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју Трго-
вина, угоститељство и туризам (“Сл. гласникРС - Просвет-
ни гласник РС”, бр. 5/2015), 1. образовање стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, као и одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем за радно 
место под редним бројем 1; 2. да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство 
Републике Србије, 5. да знају српски језик. У складу са чл. 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
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, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Образовање, уколико не поседује, 
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. Кандидати подносе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Министарства про-
свете РС; радну биографију; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању (кандидати са звањем 
мастер достављају и диплому основних академских сту-
дија) не старије од 6 месеци; доказ да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичних дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, уколико поседује лиценцу за рад наставника доставља 
оверену фотокопију исте (не старије од 6 месеци) или уве-
рења о положеном стручном испиту - лиценци; уверење да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (издато од стране МУП-а, не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, издат на про-
писаном обрасцу са холограмом); доказ о знању српског 
језика (достављају само кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику и то доказ да су поло-
жили испит из српског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе - оригинал или ове-
рена фотокопија). Пре закључења уговора о раду, изабра-
ни кандидат је у обавези да поднесе доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
(лекарско уверење, оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од шест месеци). Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о заштити података о 
личности. У поступку одлучивања о избору кандидата, кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 овог закона, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава и упућују 
кандидате на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
који испуњавају услов за пријем у радни однос и сачиња-
ва образложену листу кандидата и доставља је директору 
који доноси решење о избору кандидата по конкурсу. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса на горе наведену адресу или лично у секретаријату 
школе, радним данима од 10.00 до 12.00 часова, са назна-
ком „За конкурс”. Неблаговремене пријаве на конкурс као и 
пријаве са непотпуном и неовереном документацијом неће 
се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОШ САВИЋ”

12212 Лучица
тел. 012/566-266

Наставник разредне наставе
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 сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик - образовноваспитни рад се остварује 
на српском језику. Докази о испуњености услова под 1) и 
3)-5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у 
виду оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре 
закључња уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-

тор Школе. Конкурсна комисија утврђује испуњеност закон-
ских услова 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 про-
цену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од дана 
када му конкурсна комисија, после обављеног разговора са 
кандидатима, достави образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове по конкурсу. Пријавни формулар и 
потребну документацију треба послати на адресу школе: 
Основна школа “Милош Савић”, 12112 Лучица, 15. окто-
бар бб. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на телефон 012/566-266.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
12240 Кучево, Жике Поповића 68

тел. 012/852-712

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 75/14, 13/17 - Одлука УС и 95/18 - аутентично 
тумачење) треба да испуњава и услове за пријем у рад-
ни однос у складу са чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“ Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 - др. Закони, 10/19, 6/20 и 129/21.) однос-
но да: Кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане Законом о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 
95/18 – аутентично тумачење), као и посебне услове про-
писане чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020 и 129/2021); 
основно образовање и васпитање (I степен стручне спре-
ме, завршена основна школа); 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 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије 
и да зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву достави ориги-
нале или оверене фотокопије следећих докумената и то: 
кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни 
однос у установама образовања и васпитања), а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи; од стране кандидата потписа-
ну пријаву на конкурс са кратком биографијом; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију 
– не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверену фотокопију– не ста-
рије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном завршном испиту и сведочанства о завршеном 
осмом разреду или сведочанства о завршеном основном 
образовању и васпитању: уверење МУП-а из казнене еви-
денције – доказ о неосуђиваности са правним последицама 
у смислу одредбе чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о знању 
језика на којем изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику; доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о 
раду (лекарско уверење). Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији”Послови”. 
Копије доказа које се подносе при конкурисању оверавају 
се од стране надлежног органа, у супротном, неће се узети 
у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању 
свих услова тражених конкурсом слати у затвореној ковер-
ти препорученом поштом, са назнаком “Пријава на кон-
курс за радно место чистачица “, на адресу школе:Средња 
стручна школа, 12240 Кучево, Жике Поповића 68 или 
доставити лично радним данима од 08.00 до 12.00 часова. 
Информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 
012/852-712.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИСАВ НИКОЛИЋ”

12313 Божевац
тел. 012/281-145, 012/281-146

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних чла-
ном 24став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС” 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017) треба да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 став 1) и 2) Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 10/19, 6/20 и 129/21) као и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016. 2/2017, 
3/2017, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 
17/21, 18/21, 1/22 и 2/22). Кандидат треба да има и пси-
хичку, физичку и здравствену 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 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 родоскрвњење, за кривич-
но 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 изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да зна српски 
језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс који 
је објављен на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС и одштампани 
пријавни формулар заједно са потребном документацијом 
достављају школи. Кандидати уз пријавни формулар при-
лажу: оригинал или оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом образовању, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци), уверење или потврда о неосуђиваности за горе 
наведена кривична дела и да није утврђено дискримина-
торно понашање које издаје надлежна полицијска управа, 
кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку достављју и доказ да познају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Пријава на конкурс треба да садр-
жи и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребива-
лишта или боравишта, контакт телефон), радно место на 
које кандидат конкурише. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши национална 
служба за запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о здравстве-
ној способности не старије од шест месеци. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији”Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна 
школа” Милисав Николић” 12313 Божевац.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”
12308 Орешковица

Др Јарослава Јоксимовића 49

Педагог

Наставник предметне наставе 
математике

са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
– одлука УС и 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139 , 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020, 129/21 у даљем 
тексту: Закон) и то: одговарајуће образовање у складу са 
члановима 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” број: 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020 129/21 у даљем 
тексту: Закон); под одговарајућим образовањем подразу-
мева се високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; степен и врста образовања морају бити 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
Наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-

бени гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) 
за рад на радном месту: педагог и за радна радном месту 
наставник математике; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштитећних 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Кандидат доставља доказе о испуњености услова и то: 
попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије; биографију (ЦВ); доказ о одговарајућем образо-
вању (уз мастер диплому прилаже се и диплома основних 
студија у овереној копији не старије од 6 месеци); доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или оверена копија 
уверења из МУП-а, да није старије од 6 месеци); оригинал 
или оверена копија уверење о држављанству Републике 
Србије (да није старије од 6 месеци); оригинал или оверена 
копија извода из матичне књиге рођених (да није старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће знање нису стекли на српском 
језику; очитану личну карт.Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса достављају се у затвореној коверти поштом на 
адресу: ОШ „Ђура Јакшић”, 12308 Орешковица, Улица др 
Јарослава Јоксимовића 49, са назнаком „Пријава на кон-
курс” или лично у школи, радним данима од 8.00 до 12.00 
часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ”

12206 Брадарац, Светосавска бб.

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуња-
ва услове прописане чланом 24 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење); чланом 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 17/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021), 
односно: да има одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, одноно гупре пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) 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) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које изречена без-

условна казна 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 родоскрвнуће, кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изричену кривичну санкцију, и за које није 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; да има 
положен испит за директора, или уколико га нема дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност; да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора школе може бити изабрано и 
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
истог Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставика, васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање десет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченом одговарајућег образовања. Доказ о пси-
хиофизичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Уз пријавни формулар, који се преузима на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати на конкурс треба да приложе следеће доказе 
о условима за пријем у радни однос: потписану биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених не старији од шест 
месеци (оригинал / оверена фотокопија извода); доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије не старији 
од шест месеци (оригинал / оверена фотокопија уверења 
о држављанству), диплома о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању (оригинал / оверена фотокопија), уверење 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
за наставника или стручног сарадника (оригинал / оверена 
фотокопија), потврда о радном стажу (оригинал / оверена 
фотокопија), уверење МУП-а о неосуђиваности за наведена 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (оригинал / оверена 
фотокопија, не старије од 30 дана), лиценца за директора 
школе, уколико је кандидат поседује (оригинал / оверена 
фотокопија), доказ о знању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на језику на коме се изводи образовно-васпит-
ни рад, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика). 
Документација без доказа о положеном испиту за директо-
ра (лиценца) сматраће се потпуном, а изабрани кандидат 
биће дужан да наведени испит положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност, у складу са условима про-
писаним Законом. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе, на број телефона 012/261-231. 
Пријаве се подносе на горе наведену адресу, у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за избор директора школе”.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 6

тел./факс: 012/223-389
e-mail: etskola@open.telekom.rs

1. Наставник угоститељске групе 
предмета – куварство

на одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилика о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју Трговина, угос-
титељство и туризам.

2. Наставник економске групе предмета
на одређено време до 03.07.2026. године, 

ради замене директора у мандату

УСЛОВИ: из чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилика о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју Економија, право и 
администрација

3. Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, са 50% радног 

времена

Наука и образовање
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УСЛОВИ: из чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилика о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју Економија, право и 
администрација.

ОСТАЛО: поред општих услова предвиђених чланом 24, 
26 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24 /05, 61, 
54/09, 32/13 и 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), кандидати 
треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, да имају 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правили-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју Економија, право и администрација (“Сл. гласни-
кРС - Просветни гласник РС”, бр. 6/2015) и Правиликом о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју Трговина, угоститељство и туризам (“Сл. гласникРС 
- Просветни гласник РС”, бр. 5/2015), образовање стечено: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, при чему мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, као и одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем за радно место под редним 
бројем 1; 2. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство 
Републике Србије, 5. да знају српски језик. У складу са чл. 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
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, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Образовање, уколико не посе-
дује, 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. Кандидати подносе 
следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни 
формулар, који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете РС; радну биографију; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кан-
дидати са звањем мастер достављају и диплому основних 
академских студија) не старије од 6 месеци; 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 
системом преноса бодова, уколико поседује лиценцу за 
рад наставника доставља оверену фотокопију исте (не 
старије од 6 месеци) или уверења о положеном стручном 
испиту-лиценци; уверење да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања (издато од стране МУП-а, не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, издат на прописаном обрасцу са 
холограмом); доказ о знању српског језика (достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику и то доказ да су положили испит 
из српског језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе - оригинал или оверена фотоко-
пија). Пре закључења уговора о раду, изабрани кандидат 
је у обавези да поднесе доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско 
уверење, оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од шест месеци). Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података у конкур-

сном поступку, у складу са Законом о заштити података 
о личности. У поступку одлучивања о избору кандидата, 
конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139 овог закона, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава 
и упућују кандидате на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима који испуњавају услов за пријем у радни однос 
и сачињава образложену листу кандидата и доставља је 
директору који доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу: Економско-трговинска 
школа, 12000 Пожаревац, Јована Шербановића 6, или 
лично у секретаријату школе, радним данима од 10.00-
12.00 часова, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене 
пријаве на конкурс као и пријаве са непотпуном и нео-
вереном документацијом неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

12306 Велико Лаоле, Цара Душана 141 
тел. 012/346-816

Наставник математике
са 88,89% радног ангажовања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24 /2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и има одговарајући 
степен и врсту стручне спреме према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021) и то: професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипломирани матема-
тичар за математику економије, професор информатике - 
математике, дипломирани математичар - астроном, дипло-
мирани математичар - примењена математика, дипломирани 
математичар - математика финансија (са изборним предме-
том Основи геометрије), дипломирани информатичар, мас-
тер математичар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор математике и 
информатике, мастер професор физике и математике, мас-
тер професор информатике и математике, дипломирани 
професор математике-мастер, дипломирани математичар - 
мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
математичар - професор математике, дипломирани матема-
тичар - теоријска математика, дипломирани инжењер мате-
матике (са изборним предметом Основи геометрије), профе-
сор хемије - математике, професор географије - математике, 
професор физике - математике, професор биологије - мате-
матике, професор математике - теоријско усмерење, профе-
сор математике - теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе, мастер математичар - 
професор математике.СКандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да поседује одговарајуће високо образовање из 
члана 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. 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 одго-
варајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима 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 науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем. 
и да испуњава услове прописане Правилнику о степену и 

врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и 
то: професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и приме-
не, дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике - математи-
ке, дипломирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер 
математичар, мастер професор математике, мастер профе-
сор математике и физике, мастер професор математике и 
информатике, мастер професор физике и математике, мас-
тер професор информатике и математике, дипломирани 
професор математике-мастер, дипломирани математичар - 
мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
математичар - професор математике, дипломирани матема-
тичар - теоријска математика, дипломирани инжењер мате-
матике (са изборним предметом Основи геометрије), профе-
сор хемије - математике, професор географије - математике, 
професор физике - математике, професор биологије - мате-
матике, професор математике - теоријско усмерење, профе-
сор математике - теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе, мастер математичар - 
професор математике. Да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и то за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије, да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар са сајта МП кандидати дос-
тављају и следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кандидат 
који има високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена доставља оверену фотокопију дипломе другог степена 
и оверену копију дипломе основних академских студија; 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога 
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (потврда, уверење или други документ издат од стра-
не МУП-а РС оригинал не старији од 3 месеца и потврда од 
Повереника за заштиту равноправности, не старија од 6 
месеци); доказ о познавању српског језика као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – доставља само канди-
дат који није стекао образовање на српском језику (потврда, 
уверење или други документ којим се доказује да је испит из 
српског језика положен по програму одговарајуће високош-
колске установе, оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству Републике Србије, оригинал не ста-
рији од шест месеци или оверена фотокопија истог; оригинал 
извода из матичне књиге рођених не старијег од шест месе-
ци или оверену фотокопију истог (на прописаном обрасцу, са 
холограмом). Уверење о здравственој способности кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. У пријави кандидат 
треба да наведе тачну адресу на којој живи, мејл адресу и 
број телефона. Неће се разматрати пријаве које су неблаго-
времене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се 
траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не 
испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степена 
стручне спреме. Подаци који се прикупљају у току конкурс-
ног поступка биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). 
Својеручно потписани Пријавни формулар са сајта Минис-
тарства просвете са потребном документацијом, односно 
доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на горе наведену адресу, са 
назнаком „Конкурс за наставника математике за 88,89% рад-
ног времена, на неодређено време” поштом. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити радним данима преко теле-
фона 012/346-816.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs



Бесплатна публикација о запошљавању 8525.01.2023. |  Број 1024 |   

ОСНОВНА ШКОЛА
„УГРИН БРАНКОВИЋ”

12240 Кучево, Вука Караџића бб.

Наставник српског језика и књижевности
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Буковској, на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 94,44% 

радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС” бр. 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуњава посебне 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. закони, 6/2020 
и 129/2021) и то: одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 27/2018 - др. закони, 6/2020 и 129/2021), као и 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 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) за радно 
место наставника; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од три месе-
ца, 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете https: //prosveta.gov.rs/skolski-i-studentski-zivot/
zaposljavanje-u-prosveti (Формулар за пријаву на конкурс), 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз попуњен и одштам-
пан пријавни формулар, кандидати достављају следећу 
документацију: од стране кандидата потписану пријаву на 
конкурс са кратком биографијом; извод из матичне књи-
ге рођених издатог на прописаном обрасцу са холограмом 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија 
не старијиод 6 месеци од дана објаве конкурса); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; лица која су 
стекла звање мастер достављају још и оверену фотоко-
пију дипломе којом потврђују да имају завршене основне 
акадамске студије студијског програма; уверење МУП-а 
из казнене евиденције – доказ о неосуђиваности са прав-
ним последицама у смислу одредбе чл. 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања (ори-
гинал или оверена фотокопија не старији од 6 месеци од 
дана објаве конкурса); оригинал или оверену фотокопију 
доказа - потврду Повереника за заштиту равноправности 
Републике Србије да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или 
оверена фотокопија не старијиод 6 месеци од дана објаве 
конкурса). Захтев за издавање наведене потврде учесни-
ци конкурса подносе у слободној форми писаним путем 
на адресу: Повереник за заштиту равноправности, Бео-
град, Булевар краља Александра бр. 84 или путем имејла: 
poverenik@ravnopravnost.gov.rs; доказ о знању језика на 
којем изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку (доказ представља потврда одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика). 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима изабрани канди-
дат ће доставити пре закључења уговора о раду (лекарско 
уверење). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе која утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о осно-
вама система 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 децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба 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 спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове 

и доставља директору у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року од 8 дана 
од достављања образложене листе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене пријаве, као и пријаве са непотпуном документа-
цијом и копијама докумената која нису оверена од стране 
надлежног органа, неће бити узете у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњености услова (потребну документа-
цију, заједно са одштампаним формуларом), у затвореној 
коверти, предати лично у школу радним даном од 08.00 до 
14.00 часова или путем поште доставити на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс за радно место наставника српског 
језика и књижевности”. Контакт телефон: 012/850-131.

Наставник технике и технологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС” бр. 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуњава посебне 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. закони, 6/2020 
и 129/2021) и то: одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 27/2018 - др. закони, 6/2020 и 129/2021), 
као и у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања 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) 
за горе наведено радно место наставника; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије и да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете https: //prosveta.gov.rs/skolski-i-studentski-zivot/
zaposljavanje-u-prosveti (Формулар за пријаву на конкурс), 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз попуњен и одштам-
пан пријавни формулар, кандидати достављају следећу 
документацију: од стране кандидата потписану пријаву на 
конкурс са кратком биографијом; извод из матичне књи-
ге рођених издатог на прописаном обрасцу са холограмом 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија 
не старијиод 6 месеци од дана објаве конкурса); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; лица која су 
стекла звање мастер достављају још и оверену фотоко-
пију дипломе којом потврђују да имају завршене основне 
акадамске студије студијског програма; уверење МУП-а 
из казнене евиденције – доказ о неосуђиваности са прав-
ним последицама у смислу одредбе чл. 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија не старијиод 6 месеци 
од дана објаве конкурса); оригинал или оверену фотоко-
пију доказа-потврду Повереника за заштиту равноправ-
ности Републике Србије да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
или оверена фотокопија не старијиод 6 месеци од дана 
објаве конкурса). Захтев за издавање наведене потврде 
учесници конкурса подносе у слободној форми писаним 
путем на адресу: Повереник за заштиту равноправности, 
Београд, Булевар краља Александра 84 или путем имејла: 
poverenik@ravnopravnost.gov.rs; доказ о знању језика на 
којем изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку (доказ представља потврда одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика). 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима изабрани канди-
дат ће доставити пре закључења уговора о раду (лекарско 
уверење). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе која утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о осно-
вама система 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 децом и ученицима коју врши надлежна служ-

ба 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 спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља директору у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року од 8 дана 
од достављања образложене листе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене пријаве, као и пријаве са непотпуном документа-
цијом и копијама докумената која нису оверена од стране 
надлежног органа, неће бити узете у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњености услова (потребну документа-
цију, заједно са одштампаним формуларом), у затвореној 
коверти, предати лично у школу радним даном од 08.00 до 
14.00 часова или путем поште доставити на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс за радно место наставник технике 
и технологије”. Контакт телефон: 012/850-131. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МОША ПИЈАДЕ”

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

Наставник математике
са 77,7% радног времена

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом139, 140 ст. 1 и 2 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласникРС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), и то: 1. да има одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања стечено: 1) на сту-
дијама 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 предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из члана 140 става 1 тачке 1) подтачка (2) 
мора ди има завршене студије првог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Кандидат треба да испуњава иуслове 
у погледу степена и врсте образовања прописане Правил-
ником о степену и врсти образовања 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, 13/18, 11/19”16/20, 19/20, 4/21, 17/21, 18/21, 
1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22 и 15/22) за радно место за које 
конкурише; 2. да има психичку, физичкуи здравственус-
пособност за рад са децоми ученицима; 3. да није осуђи-
ваноправноснажном пресудом за кривично делоза које је 
изреченабезусловна казна затвора у трајању од најмање-
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примања мита или давања мита, за кривична делаиз гру-
пе кривичних делапротив полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добаразаштиће-
нихмеђународним правом, без обзира наизречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Потребно је да 
кандидати попуне пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом достављају школи. 
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе школи 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о 
држављанствуне старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рену копију), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену копију), уверење о неосуђиваности не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверену копију), кратку 
биографију - ЦВ са адресом и бројем телефона. Доказ о 
знању српског језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни раду школи се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику 
или језику на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

Наука и образовање
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Доказ о здравственој способности за радса децом и уче-
ницима – лекарско уверење, не старије од 6 месеци, дос-
тавља изабрани кандидатпре закључења уговора о раду.

Домар – мајстор одржавања

Кувар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласникРС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 
и 129/21), и то: 1. да има одговарајуће образовање: да 
има средње образовање – трећи степен стручне спреме: 
кувар, за радно место кувара, за радно место домар – мајс-
тор одржавања-средње образовање - трећи степен стру-
чне спреме и уверење о положеном испиту за стручну 
оспособљеност -делатност енергетска, односно за рад на 
пословималожач централног грејања; 2. да има психичку, 
физичкуи здравственуспособност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиваноправноснажном пресудом за 
кривично делоза које је изреченабезусловна казна затво-
ра у трајању од најмањетри месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примања мита или давања мита, 
за кривична делаиз групе кривичних делапротив полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добаразаштићенихмеђународним правом, без 
обзира наизречену 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 којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Потребно је да кандидати попуне пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом достављају школи. Кандидати уз пријаву на конкурс 
треба да доставе школи следећу документацију: за радно 
место кувара - оверену фотокопију дипломе о завршеном 
средњем образовању – трећи степен стручне спреме: 
кувар, за радно место домар – мајстор одржавања - дипло-
ма о завршеном средњем образовању, трећи степен струч-
не спреме (оверена копија) и уверење о положеном испиту 
за стручну оспособљеност - делатност енергетска, односно 
за рад на пословима ложач централног грејања (оверена 
копија); уверење о држављанствуне старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену копију), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену копију), уверење о неос-
уђиваности не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
копију), кратку биографију - ЦВ са адресом и бројем теле-
фона. Доказ о знању српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни раду школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику или језику на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Доказ о здравственој способности за рад– лекарско 
уверење, не старије од 6 месеци, доставља изабрани кан-
дидатпре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
достављају се у затвореној коверти на адресу: Основ-
на школа „Моша Пијаде” Жагубица, улица 25. септембар 
бр. 2., 12320 Жагубица, са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Конкурс за сва радна местаостаје отворен 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗОВА РАШКОВИЋА”

31322 Божетићи
тел. 033/660-361

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног лица преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа треба да испуњава и посебне услове прописане 
одредбама: чланова 139 - 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, члана 3 тачка 10) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи као и Правилника о организацији и 
систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Кнезова 
Рашковића”. Уз пријаву школи доставити: оверену копију 
или оригинал диплому о стеченом образовању; оригинал 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци; овере-
ну копију или оригинал извод из матичне књиге рођених; 
доказ (члан 139 став 1 тачке 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања) да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 

малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Обавештавање кандидата о избору, вршиће се у складу са 
законом. Пријаве доставити лично или поштом на адресу 
Основна школа „Кнезова Рашковића” 31322 Божетићи, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. По заврше-
ном конкурсу, кандидати могу документа преузети у школи, 
иста се не враћају поштанским путем.

ОШ “СВЕТИ САВА”
31300 Пријепоље, Лоле Рибара 1

тел. 033/710-027

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21), и то: 1) да има одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе, за педагога или 
психолога школе стечено: 1) на студијама другог степена 
(мастер 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, мора да има завр-
шене 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 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, за директо-
ра школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност 
осталих, горе наведених услова, има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 овог закона, тј високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више образовање 
за наставника основне школе, дозволу за рад наставника 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника, 7) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има 
обуку и положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: уз пријаву, попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидат је у обавези 
да приложи: оверен препис / оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању; ове-
рен препис / оверену фотокопију документа о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника, 
односно стручног сарадника; 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 Министарства унутрашњих послова да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и за кога није, у 
скаду са Законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); оригинал / оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); ориги-
нал / оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них; оригинал / оверену фотокопију лекарског уверења о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци); извештај про-
светног саветника о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата, уколико је вршен надзор, у супротном 
доставити потврду да стручно-педагошки надзор канди-
дата није вршен; кандидат који је претходно обављао 
функцију директора школе дужан је да достави резултате 
стручно педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања уколико је вршено спољашње вредовање, у 
супротном доставити потврду да у периоду његовог манда-
та није вршен стручно-педагошки надзор Школе; пријаву 
на конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања 
у служби, поседовању организационих способности и крат-
ким прегледом програма рада за време мандата директора 
школе; доказ о знању српског језика, на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику; 
оргинал /оверену фотокопију потврде суда да се против 
кандидата неводи кривични поступак (не старију од 6 месе-
ци). Изабрани кандидат који нема положен испит за дирек-
тора школе, дужан да га положи у року од 2 године од дана 
ступања на дужност, у скаду са условима прописаним Зако-
ном. Пријаве на конкурс се подносе у затвореној коверти 
са назнаком „Конкурс за избор директора школе”, путем 
поште, на горе наведену адресу. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”
Карајукића Бунари

1. Наставник српског као нематерњег 
језика

са 76,11% радног времена

2. Наставник ликовног
са 50% радног времена

3. Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 
- аутентично тумачење), треба да испуњавају услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/18 - др. закон, 6/2020 и 
129/21) и то да имају одговарајуће образовање тј. основ-
ну школу за радно место чистачица, а за наставнике пре-
дметне настве да имају одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, као и према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21 и 4/21), и то: да су стекли одговарајуће 
високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
2) високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да 
имају психичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 

Наука и образовање
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4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик –босански језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар 
који преузима на званичној страници Министарства про-
свете и са одштампаним пријавним формуларом доставља 
следећу документацију: оверен препис или оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља пре закључења 
уговора о раду кандидат који заснује радни однос по кон-
курсу; уверење о неосуђиваности за кривична дела из чл. 
139 ст. 1 тач. 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 о држављанству РС - оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци, извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена копија), доказ 
о знању српског и босанског језика као језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
/ босанском језику. Конкурс спроводи комисија коју именује 
директор у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који буду испуњавали услове конкурса, у року 
од осам дана од дана истека рока за подношење пријава 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија обавља разговор и 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. Дирек-
тор доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана достављања образложене листе. Лице које 
буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре 
закључења уговора о раду. Тражена документа достављају 
се у оригиналу или овереној копији, лично или послати у 
затвореној коверти на адресу: ОШ „Рифат Бурџовић Тршо”, 
36313 Карајукића Бунари, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Телефон за информације: 
062/474-807 (директор школе).

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО БАКОВИЋ”

Сељашница

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 75% радног времена за рад у матичној 
школи и издвојеном одељењу Доње Бабине

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
и то: а) има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и 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, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21); 
б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз попуњен пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса и то: пријава 
на конкурс са кратком биографијом (ЦВ) и пријавни фор-
мулар; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију, не старију од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рију од шест месеци); доказ о неосуђиваности – уверење 
из казнене евиденције да лице није осуђивано (уверење 
из МУП-а - не старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад у школи (доказ кандидат доставља само уколико одго-

варајуће образовање није стечено на српском језику), доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду-не старије од шест 
месеци). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа (суда, органа општин-
ске - градске управе, јавног бележника). Пријаве са дока-
зима о испуњавању свих услова тражени конкурсом слати 
у затвореној коверти, препорученом поштом, са назнаком 
“Пријава на конкурс”, на адресу Основна школа „Михаи-
ло Баковић”, 31300 Пријепоље, Сељашница бб. Додатне 
информације на телефон 033/782-171. 

ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 Пријепоље, 4. децембар 3

тел. 033/712-157
e-mail: prijepoljskag@mts.rs

1. Наставник рачунарства и 
информатике

са 70% радног времена

2. Чистачица
УСЛОВИ: за наставника: да испуњава услове прописане 
чланом 139, 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020, 129/2021) и услове предвиђене Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 15/2013, 7/2019) односно да има одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне студије другог степена који комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или област педагошке науке; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има образовање из психолошких, педагошких и 
медодичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у настави, у складу са ЕСПБ, 
за кандидате са положеним стручним испитом или лицен-
цом за наставника сматра се да има наведено образовање, 
уколико кандидат нема наведено образовање, обавезан је 
да га стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; за чистачицу: основно образовање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да има држављанство Републике Србије, 
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, правног саобраћаја и човеч-
ности 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 зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати школи подносе одштам-
пан и попуњен пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете, диплому (оригинал или оверену 
копију), уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од шест месеци), уверење из мати-
че књиге рођених (оригинал или фотокопију) извод из каз-
нене евиденције при надлежној полицијској управи МУП-а 
(не старији од шест месеци), уверење надлежног суда да 
се против кандидата не води поступак (не старији од шест 
месеци - оригинал или оверена фотокопија. Доказ о знању 
српског језика као и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи, доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику). 
Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Проверу психофизичке способности кандидата који 
испуњавају услове конкурса, а који су се благовремено и са 
потпуном документацијом јавили на конкурс и који уђу у 
ужи избор, вршиће Национална служба за запошљавање у 
Пријепољу, применом стандардизованих поступака. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
се подносе поштом или лично на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс”. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити лично или путем телефона 033/712-157.

ПРОКУПЉЕ

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54

тел. 027/8100-091

Помоћни радник
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, завр-
шену основну школу; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс достављају се докази о испуњености 
услова: оригинал или оверена фотокопија о завршеном 
одгорајућем образовању; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о неосуђиваности, однсоно извод из казне-
не евиденције надлежне полицијске управе; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству.Оверене 
фотокопије не смеју бити старије од 6 месеци.Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. Потребно је да кандидат достави и имејл адресу 
и контакт телефон. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи у року од осам дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве се могу предати 
непосредно у школи или преко поште на горе наведену 
адресу.

ГИМНАЗИЈА КУРШУМЛИЈА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2
e-mail: gimnazijakursumlija@mts.rs

тел. 027/389-020

Стручни сарадник – психолог
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидати треба поред општих услова пропи-
саних Законом о раду да испуњавају и следеће услове: 
да испуњавају услове из члана 139 и имају одговарајуће 
високо образовање из члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 
и 129/2021) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стучних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник Републике Србије – Про-
светни гласник“, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018 и 7/2019.). У радни однос може бити примељен 
кандидат који је по образовању: професор психологије; 
дипломирани психолог; дипломирани школски психолог - 
педагог; дипломирани психолог - мастер; мастер психолог. 
Да има психичку, физичку и здравствену способност; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом на конкурс 
доставити оргинале или оверене фотокопије (не старија од 
6 месеци): диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење да је кандидат неосуђиван и да се не 
води истрага; уверење о држављанству; уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језиком, у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе; извод из 
матичне књиге рођених; доказ да кандидати имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, а 
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потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставити на горе наведену адресу у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ” 
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/616-392

Кувар / посластичар
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: средње 
образовање из области припреме хране - НОКС ниво 3 
(трећи степен образовања); поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма; извршена психолошка процена способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање српског језика; неосуђиваност правноснаж-
ном 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 мало-
летног 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 међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни кандида-
та, утврђеног у складу са законом. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а заједно са одштам-
паним пријавним формуларом школи достављају: радну 
биографију; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; диплому или уверење о стеченом обра-
зовању; уверење о неосуђиваности које издаје надлежна 
полицијска управа; кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику потребно је да приложе доказ о знању 
српског језика. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Потребно је тражена документа 
приложити у оригиналу или оверене фотокопије (овера 
не сме бити старија од 6 месеци). Уверење о држављан-
ству, извод из МК рођених и уверење о неосуђиваности не 
смеју бити старији од 6 месеци. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и пријаве уз које су достављене неове-
рене фотокопије потребних докумената, неће се узимати 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, телефоном 026/616-392 или 
имејлом: djordjeddskola@gmail.com. Пријаве донети лично 
или послати поштом на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОМИР ЛАЗИЋ”

11423 Азања

Наставник предметне наставе 
математика

са 66,66% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да је стекао одговарајуће високо образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и чланом („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/19, 6/2020 и 129/2021) и чланом 
3. Правилника о степену и врсти образовања Наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник Републике Србије – Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.Кандидат уз формулар за пријаву 
на конкурс подноси: 1. доказ о одговарајућој врсти обра-
зовања и степену стручне спреме (оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом високом образовању); 2. 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са децом и ученицима; 3. доказ о неосуђиваности да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење МУП-а не старије 
од шест месеци); 4. уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци) и извод из матич-
не књиге рођених (не старији од шест месеци); 5. доказ 
о познавању српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику); 6. непостојање дискриминаторског понашања на 
страни кандидата утврђен у складу са законом; 7. кратку 
биографију. Докази о испуњености услова под тачкама 1, 
3, 4, 5, 6, 7 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2. прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар који се 
може преузети са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, те да докумен-
тацију која доказује испуњеност услова конкурса, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом и кратком биогра-
фијом, поштом или лично (у секретаријату школе радним 
данима од 8 до 12 часова) доставе школи на адресу: ОШ 
” Радомир Лазић”, 11423 Азања. Пријаве се достављају у 
затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс - мате-
матика - не отварати”. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу је секретар школе, тел. 026/301-308, 
радним данима од 10 до 12 часова. Кандидати се у року 
од осам дана упућују на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служ-
ба за запошљавање применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и директор доно-
си решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
достављања образложене листе. Разговор са кандидатима 
биће обављен у просторијама школе. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. 

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА
11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18

тел./факс: 026/106-31
e-mail: uprava@palanackagimnazija.edu.rs

www.palanackagimnazija.edu

Наставник музичке културе
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови се доказују приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова 
који су предвиђени чл. 139 ст. 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања из тачке 1, 3, 4 и 5 подно-
се се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем образовању - доказ 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (уве-
рење надлежне полицијске управе, не старије од 6 месе-
ци), доказ 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 оптуж-
ног предлога за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(уверење надлежног суда, не старије од 6 месеци), ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), 
кратак ЦВ, лекарско уверење подноси изабрани кандидат 
пре потписивања уговора о раду. Уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику у обавези је да доста-
ви доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата врши се претходна провера пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. На психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима упућују 
се кандидати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Након пријема резултата претходне провере психо-
лошке процене способности за рад са децом и ученицима 
кандидати који испуњавају услов за пријем у радни однос 
позивају се на разговор. Решење о избору кандидата доно-
си директор школе у року од 8 дана од достављања образ-
ложене листе кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве са потребном документа-
цијом подносе се лично или путем препоручене поште на 
адресу: Паланачка гимназија, 11420 Смедеревска Паланка, 
Вука Караџића 18, са назнаком “Конкурс за пријем у радни 
однос - за наставника музичке културе”.

ОШ “ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ”
11411 Ратари, Смедеревска Паланка

тел./факс: 026/4392-100

Стручни сарадник - психолог
за 50% радног времена (20 сати недељно)

УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гл.“ бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21 и 
18/21) и члану 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/2021). Остали услови које канди-
дати треба да испуне: да имају одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 и 142 Закона о основама система 
обаразовања и васпитања и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи за послове психолога школе, да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запостављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са 
Законом, утврђено дискриминаторно понашање, да имају 
држављанство Републике Србије, да знају српски језик 
(уколико је образовање завршено на страном језику). Кан-
дидати треба да приложе: пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, адресу и број 
телефона, уверење о држављанству РС, уверење о неос-
уђиваности (извод из казанене евиденције), оверен препис 
/ фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, потврду поверенка за зашти-
ту равноправности да није учинио дискриминаторно пона-
шање, лекарско уверење пре закључивања уговора о раду. 
Наведена документа не смеју бити старија од 6 месеци, а 
приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног 
органа - да су верне оригиналу. Рок за подношење прија-
ве је 8 дана од дана објављивања огласа у листу “Посло-
ви”. Приложена конкурсна документација се, по завршет-
ку конкурса, кандидатима не враћа. Пријаве на конкурс се 
могу слати поштом на адресу школе или лично предати у 
секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати на конкурс у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака – НСЗ 
Филијала Смедерево. Конкурсна комисија сачињава листу 

Наука и образовање
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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. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима са поменуте 
листе, сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је 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 достављања образложене листе 
коју је сачинила комисија. Лице за контакт и све додатне 
информације је секретар школе. 

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11329 Враново, Михајла Аврамовића 1

тел. 026/732-227

Наставник хемије
са 30% радног времена

УСЛОВИ: 1. Одговарајуће високо образовање које подразу-
мева: одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета 
или студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године. Лице са заврше-
ним студијама другог степена мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Називи о 
стеченом образовању морају бити у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме за рад наставника у основној шко-
ли. 2. Поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
није утврђено дискриминаторно понашање у складу са 
законом; 4.Држављанство Републике Србије; 5.Зна српски 
језик, као језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1тачка 1), 3), 
4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс а доказ из ста-
ва 1тачка 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Доказ из става 1 тачка 5) испуњава лице које је стекло 
средње, више или високо образовање на српском језику. 
Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства и одштампа-
ног заједно са потребном документацијом о испуњености 
услова доставе установи на адресу: Основна школа ”Доси-
теј Обрадовић”, улица Михајла Аврамовића Дубоњца бр. 1. 
11329 Враново, са назнаком: за Конкурс. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и преко телефона 026/732-227.

ОСНОВНА ШКОЛА
”НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

11320 Велика Плана, 10. октобар 54
тел. 026/513-066

e-mail: osnadezda@gmail.com

Наставник енглеског језика
са 68,89% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама 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; завршене основне студије у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; високо обра-
зовање прописано Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник РС – Просветни гласник”бр. 11/2012, 
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), члан 2, члан 3, подстав 31. Уз 

одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази 
се на сајту Министарства просвете) доставити: радну био-
графију; диплому о стеченом образовању или уверење 
о дипломирању у оригиналу или овереној фотокопији са 
исправом којом се доказује да је кандидат стекао образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, односно доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије или доказ да је кандидат положио стручни 
испит-испит за лиценцу у оригиналу или овереној фотоко-
пији; извод из матичне књиге рођених са холограмому ори-
гиналу или овереној фотокопији; уверење о држављанству 
у оригиналу или овереној фотокопији; оригинал или ове-
рену фотокопију доказа о неосуђиваностии о непостојању 
дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци); 
доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом (лекарско 
уверење). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних 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 пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима и обавља разговор са канди-
датима са листе.Разговор са кандидатима ће се обавити у 
просторијама секретара школе у ОШ” Надежда Петровић” 
у Великој Плани, с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену бити обавештени. Комисија доноси решење о избо-
ру кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима.Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послати на 
адресу: Основна школа”Надежда Петровић” 11320 Велика 
Плана, 10.октобар 54 или непосредно радним данима од 7 
- 15 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школепутем телефона: 026/513-066.

ОШ ”РАДИЦА РАНКОВИЋ”
11317 Лозовик, Трг првобораца 7

тел. 026/831-741
e-mail: oslozovik@gmail.com

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, предвиђених Законом о раду, кандидат за радно 
место наставника мора испуњавати и посебне услове про-
писне у члану 139, 140 и 141 Закона о основама система 
образовање и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021 и 4/2022). Уз пријаву на конкурс достави-
ти следеће документе: доказ о одговарајућем степену и 
врсти стручне спреме; уверење о држављанству 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 раз-
воја; кратку биографију. Приложене фотокопије морају 
бити оверене. Изабрани кандидат доставља уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима пре закључења уговора о раду. Канди-
дати чије су пријаве благовремене и потпуне – уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају тражене 
услове биће упућени на психолошку процену способности 
рада са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
контакт адресе, телефоне, које су навели у својим прија-
вама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве на конкурс се подносе у року за8 
дана од дана објављивања конкурса у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурс” поштом на адресу ОШ “Радица 
Ранковић”, 11317 Лозовик, Трг првобораца 7. или се непо-
средно предају секретару школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе сваког рад-
ног дана у времену од 09.00 – 12.00 часова или путем теле-
фона: 026/831-741.

Чистачица
на одређено време до повратка запосленог

 са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву на конкурс 
доставити следеће документе: доказ о одговарајућем сте-
пену и врсти стручне спреме; уверење о држављанству 
Републике Србије – не старије од 6 месеци; доказ о нео-
суђиваности – не старије од 6 месеци; попуњен пријавни 
формулар са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; кратку биографију. Приложене фотоко-
пије морају бити оверене. Изабрани кандидат доставља 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене и пот-
пуне – уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају тражене услове биће упућени на психолошку 
процену способности рада са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени на контакт адресе, телефоне, које су 
навели у својим пријавама. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс 
се подносе у року за8 дана од дана објављивања конкурса 
у затвореној коверти са назнаком „За конкурс” поштом на 
адресу ОШ “Радица Ранковић”, 11317 Лозовик, Трг прво-
бораца бр. 7. или се непосредно предају секретару школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе сваког радног дана у времену од 09.00 до 12.00 
часова или путем телефона: 026/831-741.

ОСНОВНА ШКОЛА
”НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

11320 Велика Плана, 10. октобар 54
тел. 026/513-066

e-mail: osnadezda@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове прописане чланом 122, чл. 139 
и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: - 
поседовање одговарајућег високог образовања из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), то јест високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена - 
мастер академске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије (студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука – 
у ком случају је неопходна завршеност студија првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); или 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године), за наставника основне школе, педагога или 
психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) настав-
ника или стручног сарадника; обуку и положен испит за 
директора установе - лиценце за директора установе (кан-
дидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора установе положи у 
року од две године од дана ступања на дужност); посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; непостојање дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање 
осам година рада на пословима образовања и васпитања 
у установи за образовање и васпитање, након стеченог 
одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора Школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горенаве-
дених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од три године, или више образовање, 
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за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обукуи положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада на 
пословима васпитања и образовања у установи, после 
стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: доказ о држављанству (уверење о држављанству Репу-
блике Србије не старије од 6 месеци); - извод из матичне 
књиге рођених са холограмом; оверен препис или оверену-
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на тим језицима); оверен препис или овере-
нуфотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; оригинал или оверену фотоко-
пију доказао неосуђиваности коју издаје МУП (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију доказао 
непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 
месеци); потврду о радном искуству у установи на послови-
ма образовања и васпитања; оверени препис или оверену 
фотокопију лиценце за директора установе (ако је канди-
дат поседује); доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидати који су претходно обављали дужност директора 
установе); доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га 
поседује; лекарско уверење о испуњености психофизич-
ких и здравствених способности за рад у школи са децом и 
ученицима оригиналу или овереној фотокопији (не старије 
од 6 месеци); преглед кретања у служби са биографским 
подацима и предлогомпрограма рада директора школе; 
доказе о својим стручним и организационим способностима 
(необавезно). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији”Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са потребном документацијом о испуњавању усло-
ва конкурса могу се поднети лично у затвореној коверти 
или препорученом поштом слати на адресу: Основна шко-
ла”Надежда Петровић”улица 10.октобар број 54, 11320 
Велика Плана са назнаком ”Конкурс за избор директора 
школе” или лично доставити. Подаци који се прикупљају 
од кандидатабиће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкурсном поступку, у складу са Законом 
о заштити података о личности („Службени гласник РС” 
бр. 87/2018). Министар просвете врши избор директора и 
доноси решење о његовом именовању у року од30 дана 
од дана пријема документације изчлана 123 став 17 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021).Конкурсна документација се не враћа. Додат-
не информације о конкурсу могу се добити у секретаријату 
Школе, радним данима од 8.00 до 14.00 часова преко теле-
фона 026/513-066.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИРОСЛАВ АНТИЋ”
25250 Оџаци, Школска 23

тел. 025/5742-619

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: 1. да имају одговарајуће образовање у складу 
са члановима 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, као и у складу са чланом 2 став 1 тачка 1-7) Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи за рад на радном месту 
наставник разредне наставе, и то: 1.1 професор разредне 
наставе, 1.2 професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, 1.3 про-
фесор разредне наставе и енглеског језика за основну шко-
лу, 1.4 мастер учитељ, 1.5 дипломирани учитељ-мастер, 1.6 
професор разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу, 2. да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају језик на коме се коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страни Министарства просете, а 

потребну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом доставља школи. Уз пријавни формулар кандида-
ти достављају следећу документацију: извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију), уверење 
о држављанству не старије од шест месеци (оригинал или 
оверену копију); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (уколико је кандидат завршио образовање по 
прописима који важе од 10.09.2005. године, доставља ове-
рену фотокопију дипломе са основних студија и оверену 
фотокопију дипломе са мастер студија), уверење из МУП-а 
из казнене евиденције не старије од шест 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. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - не старије од шест месеци, изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. Рок за доставу 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања конкурса у листу “Послови”. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Пријаве се подносе на горе наведену адресу. Контакт 
телефон: 025/5742-619.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“

25000 Сомбор, Моноштарска 6а
тел. 025/412-371

e-mail: ilrsombor@sbb.rs

Чистачица
УСЛОВИ: 1) да кандидат има завршену основну школу, 2) 
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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4) држављанство Републике Србије, 5) зна 
српски језик и језик накојем оставрује образовно-васпитни 
рад. Рок пријаве је 8 дана од дана објављивања од стране 
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Кандидати уз пријавни формулар подносе: оригинал 
или оверену фотокопију сведочанства или уверења о завр-
шеном основном образовању; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија) не старије од 6 месе-
ци; уверење да кандидат није осуђиван 4.потврда одго-
варајуће установе да је кандидат положио испит из срп-
ског језика (достављају само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику). Лекарско уверење подно-
си изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. 
Пријавне формуларе са потребном документацијом доста-
вити на горе наведену адресу или лично предати секретару 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе преко телефона 025/412-371.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 9

тел. 025/412-364
e-mail: bratstvo.sombor@gmail.com

Директор
на мандантни период од 4 године

УСЛОВИ: лице које испуњава услове прописане чланом 
139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 10/19, 6/20 и 129/21): које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања за наставника основне 
школе, за педагога и психолога (наставник и стручни 
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 

мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области из одговарајући предмет, однос-
но групу предмета). Изузетно ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, за директора школе може бити изабрано и 
лице које, уз испуњеност горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања то јест високо 
образовање стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије) или на студијама у трајању од три годи-
не или више образовање за наставника те врсте школе, 
дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; које 
има дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпитача или 
стручног сарадника; које има обуку и положен испит за 
директора установе, које има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одгововарајућег образовања, које има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, које није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против послне 
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 понашење, 
које има држављанство Републике Србије, које зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова саставни су део пријаве на 
конкурс.Изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две године од 
дана ступања на дужност. Директор који не положи испит 
за директора у року од две године од дана ступања на 
дужност, престаје дужност директора. Пријава на конкурс 
за избор директора школе, заједно са потребном докумен-
тацијом, доставља се школи. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља установи. Уз пријаву на конкурс канди-
дат подноси следеће: 1. биографске податке, односно 
радну биографију, 2. оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном одговарајућем образовању из члана 140 став 1 и 2 
(изузетно и став 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања за наставника основне школе, за педа-
гога и психолога, (оверено код јавног бележника), 3. ове-
рену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника (испит за лиценцу, односно стручни 
испит), (оверено код јавног бележника), 4. оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за директора устано-
ве, (оверено код јавног бележника), 5. оригинал или ове-
рену фотокопију уверења да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на кон-
курс), а доставља га пре закључења уговора, уколико 
буде изабран;. 6. оригинал или оверену фотокопију дока-
за о најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (потврде, решења, уговори или други акти 
којима се доказује на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство) уколико се доставља оверена фотокопија ове-
рено код јавног бележника; 7. оригинал или оверена 
фотокопија доказа о неосуђиваности 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 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 кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - издат од полицијске управе (не старије од 6 
месеци од дана достављања пријаве на конкурс) уколико 
се доставља оверена фотокопија оверено код јавног 
бележника; 8. оригинал или оверена фотокопија доказа 
да против кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или доно-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 9125.01.2023. |  Број 1024 |   

шењем решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога издат од основног суда (не старије од 
6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс), (уко-
лико се доставља оверена фотокопија оверено код јавног 
бележника) 9.уверење о неосуђиваности Привредног суда 
да није правоснажно осуђен за привредни преступ - да 
није изречена мера забране обављања делатности у 
вршењу раније дужности - не старије од 30 дана, 10. ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци од дана дос-
тављања пријаве на конкурс) уколико се доставља овере-
на фотокопија оверено код јавног бележника; 11. извод из 
матичне књиге рођених – оригинал, 12. оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о знању српског језика и језика на 
којем остварује образовно-васпитни рад - диплома о сте-
ченом средњем, вишем или високом образовању или 
потврда о положеном испиту из језика по програму одго-
варајуће високошколске установе, (уколико се доставља 
оверена фотокопија оверено код јавног бележника), 13. 
оверена фотокопија доказа о резултату стручно-педагош-
ког надзора (извештаји просветног саветника), кандидат 
је дужан да достави извештај уколико је над његовим 
радом вршен стручно-педагошки надзор, (оверено код 
јавног бележника), 14. уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност директора установе 
дужно је да поред доказа из тачке 13 достави и резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања, оверена фотокопија. (оверено код јавног 
бележника). Непотпуне и неблаговремене пријаве кон-
курсна комисија неће разматрати. Пријава се сматра пот-
пуном уколико садржи све доказе којима се потврђује 
испуњеност услова за избор директора прописаних чла-
ном 122 став 5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2, а 
изузетно и став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Рок за подношење пријаве на конкурс за 
избор директора школе је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Поднета, послата или 
предата лично конкурсана документација се не враћа кан-
дидатима који су конкурисали. Пријава на конкурс се под-
носи непосредно или путем препоручене поште на горе 
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора”. 
Контакт телефон у секретаријату школе 025/412-364.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПОЛЕТАРАЦ”

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб.
тел. 025/5746-635

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

на одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба: 1) да имају високо образовање 
стечено на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодо-
ва, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, на основним студијама у трајању 
до три године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године или средње обра-
зовање у трајању од четири године; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад (доказ се подноси 
пре закључења уговора о раду); 2) да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 3) да имају држављанство Републике 
Србије; 4) да знају српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у “Пословима”. Пријаве посла-
ти на адресу Жарка Зрењанина бб, 25250 Оџаци или лич-
но. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.Уз пријаву доставити: попуњен формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете; биографију; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; извод из МК рођених (оригинал или 
оверену фотокопију) не старији од 6 месеци; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију) не ста-
рије од 6 месеци; доказ да лице није осуђивано за кривична 
дела из тачке 2 из МУП-а, не старији од 6 месеци.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАТКО ПАВЛОВИЋ - ЋИЋКО”

25253 Ратково, Ратка Павловића бб.
тел. 025/883-915

Наставник технике и технологије
за 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 
а) има одговарајуће образовање, б) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) има држављан-
ство Републике Србије; д) зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса и то: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству не старије од 6 
месеци, уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци, 
личну биографију, ЦВ. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Сви докази се подносе у 
оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна 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 разго-
вор са кандидатима са листе, сачињава образложну листу 
свих кандидата који испуњавају услове и доставља дирек-
тору 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 дана дос-
тављања образложне листе. Разговор са кандидатима биће 
обављен у просторијама ОШ „Ратко Павловић Ћићко” Рат-
ково, Ратка Павловића бб. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса се предају непосредно у секрета-
ријату школе сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова 
или поштом на адресу: ОШ „Ратко Павловић Ћићко” Ратка 
Павловића бб., 25253 Ратково. Пријаве се предају у затво-
реној коверти са назнаком за „Конкурс за пријем у радни 
однос на радно место наставника технике и технологије”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”

25211 Светозар Милетић, Трг слободе 1
тел. 025/840-041

Чистачица
за 90% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање прописано чланом 
39 Правилника о организацији и систематизацији посло-
ва у Основној школи „Братство јединство” из Светозара 
Милетића: завршена основна школа, 2. психичка, физич-
ка и здравства наспособност за рад са децом и ученицима, 
3. да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије, 5. познавање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњеност услова под 1, 3, 4 и 5 су саставни део пријаве 
на конкурс, доказ о испуњености услова под 2 прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријаву на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, и са одштампаном 
пријавом подносе и следећа документа: кратку биографију, 

оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, уверење о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања издат од стране надлежне полицијске управе (не 
старије од 6 месеци), уверење о држављанству, уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику подноси доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве са потребним документима слати на адре-
су: Основна школа „Братство јединство”, 25211 Светозар 
Милетић, Трг слободе 1. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара Школе и преко телефона 
број 025/840-041.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ ”МИЛАН ХАЏИЋ”
22313 Војка, Карађорђева 1

тел. 022/2301-014
e-mail: direktorvojka@gmail.com

Наставник предметне наставе 
информатика и рачунарство

са 65% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140и чланом 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; степен и врста стручне спреме у складу са важећим 
Правилником о степену и врсти образовању наставника и 
стручних сарадника у основној школи - за обављање посло-
ва наставника информатике и рачунарства.

Наставник предметне наставе техника и 
технологија

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140 и чланом 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; степен и врста стручне спреме у складу са важећим 
Правилником о степену и врсти образовању наставника и 
стручних сарадника у основној школи - за обављање посло-
ва наставника технике и технологије.

Наставник предметне наставе физика
са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања (стечено на студијама другог степена (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; степен и врста стручне спреме у складу са важећим 
Правилником о степену и врсти образовању наставника и 
стручних сарадника у основној школи - за обављање посло-
ва наставника физике.

Наставник предметне наставе 
математика

са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања (стечено на студијама другог степена (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; степен и врста стручне спреме у складу са важећим 
Правилником о степену и врсти образовању наставника и 
стручних сарадника у основној школи - за обављање посло-
ва наставника математике.

Стручни сарадник – библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања (стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; степен и врста стручне спреме у складу са важећим 
Правилником о степену и врсти образовању наставника и 
стручних сарадника у основној школи - за обављање посло-
ва стручног сарадника – библиотекара.

Чистачица

УСЛОВИ: општи услови предвиђени Законом о раду као 
и одговарајуће образовање у складу у складу са чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
и са важећим Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у школи - завршен 1. степен стручне спреме, 
односно завршена основна школа.

ОСТАЛО: кандидати треба и: 1) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 3) да имају држављанство 
Републике Србије; 4) да знају српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете у делу „Ново на сајту”, на 
адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE и потписана пријава са 
радном биографијом; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме 
(не старију од шест месеци од дана објављивања огласа); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест месеци од дана 
објављивања огласа); -оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месе-
ци од дана објављивања огласа) - доказ о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања - уверење из 
МУП-а, (не старије од шест месеци од дана објављивања 
огласа); доказ да зна српски језик кандидат доставља само 
уколико образовање није стекао на српском језику; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду (лекарско уверење) - не старије од шест месеци од 
дана објављивања огласа. Кандидати чије су пријаве бла-
говремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који уђу у ужи круг биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на контакт адресе које су навели 
у својим пријавама. Након обављене психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима, конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и обавља разговор са кандидатима, 
а о датуму обављања разговора, кандидати ће бити оба-
вештени на број телефона који напишу на пријави. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
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 се не могу користити у друге сврхе. Пријаве на кон-
курс подносе се у затвореној коверти лично или путем пре-
поручене пошиљке на горе наведену адресу, уз напомену 
„Конкурс за ___ (навести радно место на које се конкурише) 
- не отварати”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање као ни фотокопије докумената које 
нису оверени од стране надлежних органа. Сва потребна 
обавештења о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле на број телефона: 022/2301-014.

ГИМНАЗИЈА “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел./факс: 022/310-271
e-mail: stapgim@ptt.rs

Стручни сарадник - библиотекар

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године однос-
но следећи степен и врста стручне спреме: (1) професор 
језика и књижевности, односно књижевности и језика, 
смер за библиотекарство; (2) дипломирани библиотекар - 

информатичар; (3) професор, односно дипломирани фило-
лог за општу књижевност и теорију књижевности; (4) лице 
које испуњава услове за наставника гимназије, односно 
стручног сарадника - педагога или психолога; (5) профе-
сор народне одбране; (6) професор, односно дипломирани 
филолог за италијански језик и књижевност; (7) професор, 
односно дипломирани филолог за шпански језик и књи-
жевност; (8) дипломирани компаративиста и библиотекар; 
(9) мастер библиотекар - информатичар; (10) мастер фило-
лог (главни предмет, односно профил: библиотекарство 
и информатика); (11) мастер професор језика и књижев-
ности (главни предмет, односно профил: библиотекар-
ство и информатика); (12) професор српске књижевности 
и језика; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву доста-
вити: pопуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; rадну биографију; oверену фотокопију дипломе; 
uверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију); iзвод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); uверење о неосуђива-
ности 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 кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све 
пријаве са приложеном документацијом доставити на горе 
наведену адресу, лично или поштом, са назнаком „Конкурс 
за стручног сарадника - библиотекара”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА“
22240 Шид, Школска 1

тел. 022/712-503

Наставник трговинске групе предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чла-
нова 139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 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 Трговина, угости-
тељство и туризам („Службени гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 
13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021) - само за наставнике 
трговинске групе предмета, Правилника о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 
13/2016-исп, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
14/2020, 15/2020 и 1/2021) – само за педагога, Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Пољопривреда, производњ и прера-
да хране („Сл. гласник – Просветни гласник” бр. 5/2015, 
10/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021) – само 
за наставника пољопривредне групе предмета, и то да: 1) 
има одговарајуће образовање – доказ: оверена фотоко-
пија дипломе о степеном одговарајућем високом образо-
вању; 2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са 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 малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - доказ уверење надлежног МУП-а; 
4) има држављанство Републике Србије – доказ: ориги-
нал или оверена фотокопија; 5) извод из матичне књиге 
рођених; 6) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака 1), 3) -5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о 

раду. У складу са чланом 140 ЗОСОВ, наставник и педагог 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо обрзовање: 
1. на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: а) студије другог степен из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмета, односно гру-
пе предмета, б) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне 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 6), тачка 1 подтач-
ка б) мора да има завршене студије првог степен из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Кандидат попуњава пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете у складу са чланом 154 став 2 
ЗОСОВ, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом кандидат доставља на адресу 
школе или се може предати лично у Секретаријату школе. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија. Директор однос-
но в.д. доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од осам дана од достављања образложене листе 
конкурсне комисије. 

Наставник пољопривредне групе 
предмета

са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чла-
нова 139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 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 Трговина, угости-
тељство и туризам („Службени гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 
13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021) - само за наставнике 
трговинске групе предмета, Правилника о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 
13/2016 – исп., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
14/2020, 15/2020 и 1/2021) – само за педагога, Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Пољопривреда, производњ и прерада хра-
не („Сл. гласник – Просветни гласник” бр. 5/2015, 10/2016, 
2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021.) – само за 
наставника пољопривредне групе предмета, и то да: 1) 
има одговарајуће образовање – доказ: оверена фотоко-
пија дипломе о степеном одговарајућем високом образо-
вању; 2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 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 - доказ уверење надлежног МУП-а; 4) има 
држављанство Републике Србије – доказ: оригинал или 
оверена фотокопија; 5) извод из матичне књиге рођених; 
6) зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 
1), 3) -5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 7) 
У складу са чланом 140 ЗОСОВ, наставник и педагог јес-
те лице које је стекло одговарајуће високо обрзовање: 1. 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: а) студије другог степен из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмета, односно гру-
пе предмета, б) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне 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 6), тачка 1 подтач-
ка б) мора да има завршене студије првог степен из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Кандидат попуњава пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете у складу са чланом 154 став 2 
ЗОСОВ, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом кандидат доставља на адресу 
школе или се може предати лично у Секретаријату школе. 

Наука и образовање
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Конкурс спроводи конкурсна комисија. Директор однос-
но в.д. доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од осам дана од достављања образложене листе 
конкурсне комисије. 

Педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члано-
ва 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 10/19, 6/20 и 
129/21) Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и 
туризам („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 
5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 
14/2020 и 1/2021) - само за наставнике трговинске гру-
пе предмета, Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС – 
Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016 – исп., 
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 
и 1/2021.) – само за педагога, Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Пољоприв-
реда, производњ и прерада хране („Сл. гласник – Просвет-
ни гласник” бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 
14/2020 и 1/2021) – само за наставника пољопривредне 
групе предмета, и то да: 1) има одговарајуће образовање 
– доказ: оверена фотокопија дипломе о степеном одгова-
рајућем високом образовању; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање - доказ уверење надлежног МУП-а; 4) има 
држављанство Републике Србије – доказ: оригинал или 
оверена фотокопија; 5) извод из матичне књиге рођених; 
6) зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 
1), 3) -5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 7) 
У складу са чланом 140 ЗОСОВ, наставник и педагог јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо обрзовање: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: а) студије другог степен из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмета, односно групе предме-
та, б) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука.2. на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из тачке 6), тачка 1 подтачка б) мора да има завршене сту-
дије првог степен из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат 
попуњава пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете у складу са чла-
ном 154 став 2 ЗОСОВ, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом кандидат доставља 
на адресу школе или се може предати лично у Секретарија-
ту школе. Конкурс спроводи конкурсна комисија. Директор 
односно в.д. доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од осам дана од достављања образложене листе 
конкурсне комисије. 

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

Техничар инвестиционог / техничког 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме
са 50% радног времена

Техничар одржавања информационих 
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) средње образовање - доказ оверена фотоко-
пија дипломе о завршеној средњој школи; 2) знање рада 
на рачунару- за референта за правне, кадровске и адми-
нистративне послове и техничара одржавања инфор-
мационих система и технологија 3) психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са ученицима – доказ 
се прибавља пре закњучења уговора о раду; 4) да није 

осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - доказ уверење 
надлежног МУП-а; 5) држављанство Републике Србије – 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; 6) извод из матичне књиге рођених – оригинал или 
оверена фотокопија извода; 7) знање српског језика на 
коме се остварује васпитно-образовни рад. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 4) -6) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 3) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете у складу са чланом 154 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом кандидат доставља адресу школеили 
се може предати лично у Секретаријату школе. Конкурс 
спроводи конкурсна комиисија. Директор односно в.д. 
директора доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од осам дана од достављања образложене листе 
конкурсне комисије. 

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: 1) средње образовање - доказ оверена фото-
копија дипломе о завршеној средњој школи; 2) положен 
стручни испит за рад на судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларници) – доказ 
оверена фотокопија документа о положеном стручном 
испиту; 3) психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са ученицима – доказ се прибавља пре закљу-
чења уговора о раду; 4) неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - доказ уверење надлежног МУП-а; 
5) држављанство Републике Србије – оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству; 6) извод из 
матичне књиге рођених – оригинал или оверена фотоко-
пија извода; 7) знање српског језика на коме се остварује 
васпитно-образовни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете у складу са чланом 154 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом кандидат доставља на адресу школе или 
се може предати лично у Секретаријату школе. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 2), 4) -6) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 3) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна 
комиисија. Директор Школе, односно вршилац дужности 
директора доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од осам дана од достављања образложене листе 
конкурсне комисије. 

ОСТАЛО: За сва радна места: рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у часопису 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Небла-
говремене или непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. 

ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ” 
Рума, Главна 177
тел. 022/478-966

e-mail: skolazjjruma@gmail.com

Наставник музичке културе
са 50% радног времена

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавју услове из чла-
на 139 Закона, и то: 1. да има одговарајуће образовање 
(под одговарајућим образовањем сматра се високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије другог степе-

на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета - студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинује целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
коих наука, при чему ово лице мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
настави, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; за кандидате са положеним стручним испитом или 
лиценцом за наставника сматра се да има наведено обра-
зовање, врста образовања прописана је Правилником о 
врсти и степену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и 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 се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс потребно је доставити: испуњеност 
услова у погледу врсте и степена стручне спреме доказује 
се уверењем / дипломом о звању и степену стручне спре-
ме (оригинал или оверена копија); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; уверење из казнене евиденције МУП-а да кан-
дидат 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-
крвнуће, 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 
(не старије од 6 месеци). Пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја.Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор дужни су да пре закључења уговора о раду 
доставе уверење о психичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Сва потребна обавештења могу се добити од 
секретара школе на тел: 022/478-966. Пријаве са потреб-
ном документацијом о испуњености услова подносе се 
лично или на горе наведену адресу.

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК - УЧА”
22400 Рума, Вука Караџића 70

тел. 022/474-716

Наставник електротехнике
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава прописане услове за 
пријем у радни однос из члана 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 
6/2020 и 129/2021) - прописане услове у погледу образо-
вања утврђених Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада електротехника 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/2022), члан 3, 
став 1, за предмете из тачке 16) вежбе и наставу у блоку. 

Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава прописане услове за 
пријем у радни однос из члана 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 
6/2020 и 129/2021), прописане услове у погледу образо-
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вања утврђених Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022).

Секретар
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 132 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
из области правних наука у складу са чл. 140 став 1 Зако-
на, савладан програм обуке и дозволу за рад секретара (у 
даљем тексту: лиценца за секретара). У складу са чланом 
132 став 4 секретар је дужан да у року од две године од 
дана заснивања радног односа положи испит за лиценцу 
за секретара. 

ОСТАЛО: кандидат треба и: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар, који се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. Доставити: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; кандидат који има образовање стечено на студија-
ма другог степена доставља оверену фотокопију дипломе 
другог степена и оверену фотокопију дипломе основних 
студија, не старију од 6 месеци; оригинал / оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије, не ста-
рије од 6 месеци; оригинал / оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци; уве-
рење о неосуђиваности не старије од 6 месеци; доказ да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику; фотокопију личне карте (очитану уколико је 
чипована); радну биографију. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована од стране директора. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошљавање (НСЗ) при-
меном стандардизованих поступака. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Сви докази прилажу се у ориги-
налу или фотокопији која је прописно оверена код јавног 
бележника. По завршетку конкурса примљена конкурсна 
документација се не враћа кандидатима. Слањем докумен-
тације на конкурс кандидат који конкурише сагласан је са 
обрадом података о личности коју Школа спроводи у скла-
ду са законом. Документацију слати препорученом поштом 
или доставити лично у школи, у затвореној коверти, са наз-
наком „За конкурсну комисију” на адресу: СТШ „Миленко 
Брзак - Уча”, Вука Караџића 70, 22400 Рума. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/552-373

Наставник рачунарства и информатике
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 
27/18, 10/19 и 129/2022) и у склади са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама (“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022), однос-
но: (1) професор информатике, односно дипломирани 
информатичар; (2) професор математике и рачунарства; 
(3) професор математике, односно дипломирани матема-
тичар, смер рачунарство и информатика; (4) дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику; (5) дипломи-
рани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсе-
ци; (6) дипломирани инжењер електронике, сви смерови, 
односно одсеци; (7) дипломирани инжењер за информа-
ционе системе, односно дипломирани инжењер организа-
ције за информационе системе или дипломирани инжењер 

организационих наука, одсеци за информационе системе, 
информационе системе и технологије; (8) дипломирани 
инжењер информатике, односно дипломирани инжењер 
рачунарства; (9) дипломирани економист, смерови: кибер-
нетско-организациони, економска статистика и информа-
тика, економска статистика и кибернетика, статистика и 
информатика или статистика, информатика и квантна еко-
номија; (10) професор технике и информатике; (11) дипло-
мирани математичар; (12) дипломирани информатичар; 
(13) дипломирани информатичар – пословна информати-
ка; (14) дипломирани информатичар – професор информа-
тике; (14а) дипломирани инжењер организационих наука 
– одсек за управљање квалитетом; (14б) мастер инжењер 
софтвера; (14в) мастер инжењер информационих техноло-
гија и система; (14г) мастер дизајнер медија у образовању; 
(14д) мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет). (15) дипломира-
ни информатичар – мастер; (16) дипломирани професор 
информатике – мастер; (17) дипломирани информатичар 
– мастер пословне информатике; (18) дипломирани про-
фесор технике и информатике – мастер; (19) мастер мате-
матичар; (20) мастер информатичар; (21) мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства; (22) мастер инжењер 
информационих технологија; (23) мастер професор техни-
ке и информатике; (24) мастер инжењер организационих 
наука (студијски програм Информациони системи и техно-
логије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); 
(25) мастер дизајнер медија у образовању; (26) мастер 
професор информатике и математике; (27) мастер профе-
сор технике и информатике.Лице из тачке 16) овог члана 
које је стекло академско звање мастер мора имати, у окви-
ру завршених студија, положених најмање пет предмета 
из области рачунарства и информатике (од тога најмање 
један из области Програмирање) и најмање два предмета 
из једне или две следеће области – Математика или Тео-
ријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од 
стране матичне високошколске установе.Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунар-
ство и информатика може да изводи и лице које је стекло 
академско звање мастер, а у оквиру завршених студија има 
положених најмање пет предмета из области рачунарства 
и информатике (од тога најмање један из области Програ-
мирање) и најмање два предмета из једне или две следеће 
области – Математика или Теоријско рачунарство.Наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада из предмета 
Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, савладало програм рачунарства 
и информатике у трајању од најмање четири семестра.У 
колико школа преузимањем или конкурсом не заснује рад-
ни однос са лицем које испуњава услове из ст. 1, 3 и 4 ове 
тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
за предмет Рачунарство и информатика могу да изводе и 
лица која су стекла стручни назив струковни специјалиста, 
ако у оквиру завршених студија имају положених најмање 
пет предмета из области рачунарства и информатике (од 
тога најмање један из области Програмирање) и најмање 
два предмета из једне или две следеће области – Матема-
тика или Теоријско рачунарство. Испуњеност услова из ст. 
2-5 ове тачке утврђује министарство надлежно за послове 
образовања, на основу наставног плана и програма сту-
дија, односно студијског програма.

Психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 
27/18, 10/19 и 129/2022) и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама (“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022), однос-
но: (1) професор психологије; (2) дипломирани психолог; 
(3) дипломирани школски психолог – педагог; (4) дипломи-
рани психолог, смер школско-клинички; (5) дипломирани 
психолог – мастер; (6) мастер психолог. Лице из тачке 2) 
овог члана које је стекло академски назив мастер мора има-
ти претходно завршене основне академске студије психо-
логије и најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предме-
та. Испуњеност ових услова доказује се потврдом издатом 
од стране матичне високошколске установе.

Наставник немачког језика
са 62% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 
27/18, 10/19) односно стечено образовање: професор 
немачког језика и књижевности; професор, односно дипло-
мирани филолог за немачки језик и књижевност; профе-
сор немачког језика и књижевности; професор енглеског 

језика и књижевности и немачког језика и књижевности; 
мастер филолог (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Немачки језик и књижевност); мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет, односно профил Немачки језик и књижев-
ност); мастер професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер, морају да имају претход-
но завршене основне академске студије из области пред-
мета, односно на студијским групама / програмима: Језик, 
књижевност, култура, модул Немачки језик и књижевност; 
Немачки језик.

Чистачица
УСЛОВИ: минимум завршена основна школа (I степен стру-
чне спреме) у складу са Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова СШ „Др Ђорђе Натошевић”. 

ОСТАЛО: остали услови: психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примања мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву за учешће на 
конкурсу учесници су дужни да доставе оригинале или ове-
рене копије следећих докумената: диплому, односно уве-
рење о стеченом образовању уколико није издата диплома, 
односно други релевантни доказ о стеченом образовању; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
уверење о некажњавању које издаје МУП (не старије од 
шест месеци); доказ да зна српски језик кандидат доставља 
само уколико образовање није стекао на српском језику; уз 
пријаву на конкурс кандидат доставља попуњену пријаву 
коју преузима на сајту Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Лекарско уверење изабрани кандидат 
је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” НСЗ. Пријаве се подносе лично или путем поште 
на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
22406 Ириг, Змај Јовина 59

тел. 022/2462-712

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 
10/2019, 27/2018 - др. Закон и 6/2020и 129/21), и то да: 
има стечено одговарајуће образовање: трећи или чет-
врти степен стручне спреме; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на коме се остварује васпит-
но образовни рад. Кандидат по Конкурсу треба да приложи 
доказе о испуњености услова и то следећа документа у 
оригиналу или овереној фотокопији, не старије од 6 месе-
ци: попуњен и одштампан пријавни формулар са званич-
не странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; диплому о завршеном одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије, уверење из 
казнене евиденције МУП-а РС, извод из матичне књиге 
рођених; доказ одговарајуће установе о познавању језика 
на којем се изводи образовно васпитни рад, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику. Доказ 
о психичкој физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду. Рок за достављање прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве доставити лично или послати на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс - радно место домар / мајс-
тор одржавања”. Неблаговремене или непотпуне пријаве 

Наука и образовање
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неће бити узете у разматрање. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања. Информације о конкурсу можете 
добити на број телефона: 022/2462-712; лице за контакт: 
секретар Светлана Пантелић, или лично на адреси школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

22223 Кузмин, Николе Радојчића 15
тел./факс: 022/664-411

e-mail: sm.oskuzmin@neobee.net
www.brankoradicevickuzmin.edu.rs

Наставник немачког језика
са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове пропи-
сане члановима 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то да кандидат: 
1. има одговарајуће образовање прописано чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета и чланом 3 став 1 тачка 3 подтачка 4) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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): професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност; професор немач-
ког језика и књижевности; мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет, односно профил Немачки језик 
и књижевност); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и књижевност). Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, морају имати претходно завршене 
основне академске студије из области предмета, односно на 
студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култу-
ра, модул Немачки језик и књижевност; Немачки језик; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова од 1, 3, 4 и 5 треба да 
буду део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар објављен на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни 
формулар са званичне интернет странице, потребно је да 
кандидат достави школи: оригинал или оверену копију 
дипломе односно уверења којим се доказује одговарајуће 
високо образовање; уверење о држављанству – не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом; доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 

у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење из МУП-а – не старије од 6 месеци; доказ 
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад (уколико кандидат није стекао средње, више или висо-
ко образовање на српском језику у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе); лекарско уверење 
(као доказ о испуњености услова) кандидат прилаже пре 
закључења уговора о раду. Докази који се прилажу морају 
бити у оригиналу или оверени преписи / фотокопије, овера 
не старија од 6 месеци. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не испуња-
вају услове у погледу образовања, врсте и степена струч-
не спреме. Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку 
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом 
траженим документима и доказима о испуњавању услова 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 22223 Кузмин, Николе 
Радојчића 15, са назнаком „За конкурс - наставник немач-
ког језика” или лично у просторијама школе сваког радног 
дана од 10 до 14 часова. Све информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе на број телефона 022/664-
411 и 069/664-202.

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- 
одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове пропи-
сане члановима 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то да кандидат: 
1. има одговарајуће образовање прописано чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 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 научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета и чланом 3 став 1 тачка 9. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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): професор математике; дипломи-
рани математичар; дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани математичар 
– информатичар; професор математике и рачунарства; 
дипломирани математичар за математику економије; про-
фесор информатике – математике; дипломирани матема-
тичар – астроном; дипломирани математичар - примење-
на математика; дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани информатичар; мастер математичар; мас-
тер професор математике; мастер професор математике 
и физике; мастер професор математике и информатике; 
мастер професор физике и математике; мастер профе-
сор информатике и математике; дипломирани професор 
математике-мастер; дипломирани математичар – мастер; 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије); дипломирани математичар 
- професор математике; дипломирани математичар - тео-
ријска математика; дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије); професор хемије 
– математике; професор географије – математике; профе-
сор физике – математике; професор биологије – математи-
ке; професор математике - теоријско усмерење; професор 
математике - теоријски смер; дипломирани математичар и 
информатичар; дипломирани математичар – механичар; 
мастер професор предметне наставе; мастер математи-
чар - професор математике; мастер инжењер примењене 
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 поло-
женим испитом из предмета геометрија или основи гео-
метрије) или двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова од 1, 3, 4 и 5 треба да 
буду део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар објављен на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни 
формулар са званичне интернет странице, потребно је да 
кандидат достави школи: оригинал или оверену копију 
дипломе односно уверења којим се доказује одговарајуће 
високо образовање; уверење о држављанству – не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом; доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење из МУП-а – не старије од 6 месеци; доказ 
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад (уколико кандидат није стекао средње, више или висо-
ко образовање на српском језику у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе); лекарско уверење 
(као доказ о испуњености услова) кандидат прилаже пре 
закључења уговора о раду. Докази који се прилажу морају 
бити у оригиналу или оверени преписи / фотокопије, овера 
не старија од 6 месеци. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не испуња-
вају услове у погледу образовања, врсте и степена струч-
не спреме. Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку 
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом 
траженим документима и доказима о испуњавању услова 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 22223 Кузмин, Николе 
Радојчића 15, са назнаком „За конкурс - наставник матема-
тике” или лично у просторијама школе сваког радног дана 
од 10 до 14 часова. Све информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе на број телефона 022/664-411 
и 069/664-202.

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове прописане чланм 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Основној школи “Бранко Радичевић” 
Кузмин, број 5/12-022 од 14.09.2022. године и то да канди-
дат: 1. има основно образовање; 2. има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
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са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Уз пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице, потребно је да кандидат достави школи: оригинал 
или оверену копију сведочанства односно уверења којим 
се доказује основно образовање; уверење о држављанству 
– не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
са холограмом; доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; уверење из МУП-а – не старије од 6 месеци; 
доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад (уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе); лекарско уверење (као доказ о испуње-
ности услова) кандидат прилаже пре закључења уговора 
о раду. Докази који се прилажу морају бити у оригиналу 
или оверени преписи / фотокопије, овера не старија од 6 
месеци. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 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 података у конкурсном поступку у складу 
са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом траженим 
документима и доказима о испуњавању услова доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: 
ОШ „Бранко Радичевић”, 22223 Кузмин, Николе Радојчића 
15, са назнаком „За конкурс - чистачица” или лично у прос-
торијама школе сваког радног дана од 10-14 часова. Све 
информације о конкурсу могу се добити од секретара шко-
ле на број телефона 022/664-411 и 069/664-202.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
22404 Путинци, Лењинова 3

тел. 022/441-510
e-mail: sm.ucitelj@gmail.com

Наставник математике

Наставник математике
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар - информати-
чар, професор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, професор инфор-
матике - математике, дипломирани математичар - астро-
ном, дипломирани математичар - примењена математика, 
дипломирани математичар - математика финансија (са 
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер професор 
математике, мастер професор математике и физике, мас-
тер професор математике и информатике, мастер профе-
сор 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 - професор 
математике, дипломирани математичар - теоријска мате-
матика, дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), професор хемије - матема-
тике, професор географије - математике, професор физике 
- математике, професор биологије - математике, професор 
математике - теоријско усмерење, професор математи-
ке - теоријски смер, дипломирани математичар и инфор-
матичар, дипломирани математичар - механичар, мастер 
професор предметне наставе, мастер математичар – про-
фесор математике, мастер инжењер примењене математи-
ке. Лица која су стекла академско звање мастер, односно 

дипломирани-мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима из области 
математике или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике. Пријаве са потребном доку-
ментацијом о испуњености услова подносе се на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс за наставника математике“.

Наставник српског језика и књижевности
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, про-
фесор српског језика и књижевности са општом лингвис-
тиком, професор српске књижевности и језика, професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима, дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима, професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југосло-
венску књижевност, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвисти-
ке, професор за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима, професор српскохрватског језика са источним и 
западним словенским језицима, професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности за наставу у школама 
у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, 
односно русинском или румунском језику, професор, однос-
но 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 српског језика и српске 
књижевности, дипломирани компаратиста, мастер фило-
лог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Срп-
ска 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 књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска филологија (српски 
језик и књижевност), Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност, Компара-
тивна књижевност са теоријом књижевности), професор 
српскохрватског језика и књижевности; мастер филолог 
из области филолошких наука; професор југословенске 
књижевности и српског језика; мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет). 
Пријаве са потребном документацијом о испуњености усло-
ва подносе се на адресу школе, са назнаком „За конкурс за 
наставника српског језика и књижевности“.

Наставник немачког језика
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност, професор немачког језика 
и књижевности, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет / профил немачки језик и књижевност), 
мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет / профил немачки језик и књи-
жевност).

Лица која су стекла академско звање мастер, морају има-
ти завршене основне академске студије из области пред-
мета, односно на студијским групама/програмима: Језик, 
књижевност, култура, модул немачки језик и књижевност; 
немачки језик. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености услова подносе се на адресу школе, са назна-
ком „За конкурс за наставника немачког језика“.

Педагог школе
УСЛОВИ: професор педагогије, дипломирани педагог - 
општи смер или смер школске педагогије, дипломирани 
школски педагог-психолог, дипломирани педагог, мастер 
педагог, дипломирани педагог - мастер. Пријаве са потреб-
ном документацијом о испуњености услова подносе се на 
адресу школе, са назнаком „За конкурс за педагога школе“.

Спремачица
са 76% радног времена

УСЛОВИ: први степен стручне спреме, односно завршена 
основна школа.

ОСТАЛО: општи услови: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије другог степена из 

научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; одговарајуће образовање (у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019....16/2022); да 
лице има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно – васпитни рад. Кандидат у пријави на конкурс 
подноси следећа документа: пријава са кратком биогра-
фијом кандидата; пријавни формулар који можете наћи на 
интернет страници Министарства (обавезност попуњавања 
пријавног формулара који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а који се заједно са потребном документацијом 
доставља установи), испуњеност услова у погледу врсте и 
степена стручне спреме доказује се оригиналом, односно 
овереном фотокопијом дипломе / уверења о звању и сте-
пену стручне спреме; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење 
(доказ) да кандидат није осуђиван, оригинал или оверена 
фотокопија (не старије од 6 месеци). Напомена: кандида-
ти ће бити упућени на претходну проверу психофизичке 
способности у складу са законом. Доказ о здравственој 
способности кандидата подноси се пре закључивања уго-
вора о раду (оригинал или оверена фотокопија не старије 
од 6 месеци). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва потреб-
на обавештења могу се добити у секретаријату школе на 
тел: 022/441-510.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“
22320 Инђија, Цара Душана 9

тел. 022/555-895

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система обраовања 
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17..129/21), и 
то: мора да има одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
Основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник 
бр: 11/2012...15/2022) и то: 1) професор разредне наставе, 
2) професор педагогије са претходно завршеном педагош-
ком академијом или учитељском школом, 3) професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну школу, 4) мас-
тер учитељ, 5) дипломирани учитељ - мастер, 6) професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
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са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз пријавни формулар кандидат доставља: краћу биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, оригинал или ове-
рену копију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених, доказ о неосуђиваности (извод из казнене 
евиденције), доказ о познавању српског језика, на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са 
ученицима - лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат, пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом предати у секретаријат шко-
ле или послати поштом на горе наведену адресу.

ГИМНАЗИЈА “САВА ШУМАНОВИЋ”
22240 Шид, Лазе Костића 2

тел. 022/2712-529

1 Наставник економске групе предмета
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла настав-
ника економске групе предмета може да буде примљено 
лице које поред општих услова прописаних Законом о раду 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, и то ако: 
1) има одговарајуће образовање: високо образовање (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 међународног 
пословања; (5) мастер економиста, претходно завршене 
основне академске и мастер студије у области економије; 
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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Додатна знања испити и радно искуство: дозвола за рад 
– лиценца. Докази о испуњавању услова: дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); уверење о неосуђиваности (не старије ос 6 месеци); 
личну биографију (ЦВ); Сви докази се прилажу у оригиналу 
или овереној фотокопији. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају установи. Рок за подношење пријава је 
осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу Мирјана Перовић 022/2712-529. Пријаве се под-
носе на горе наведену адресу, у затвореној коверти са наз-
наком „Конкурс за пријем у радни однос”. Конкурс за пријем 
у радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће дирек-
тор именовати посебним решењем. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност 
за рад са децом и ученицима. Напомена: неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису предложени сви тражени докази биће одба-
чене закључком конкурсне комисије.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ”

22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28

Наставник клавира
УСЛОВИ: Услови према врсти стручне спреме: (1) мастер 
музички уметник, професионални статус – клавириста, (2) 
дипломирани музичар, усмерење пијаниста; (3) дипломи-
рани музичар - пијаниста; (4) академски музичар пијаниста; 
(5) диплпмирани клавириста. Кандидат треба да испуњава 
и остале услове прописане чланом 139 став 1 и члан 140 
Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да 
има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 

(“Службени гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 – др. закон, 
10/2019 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), а врсту 
стручне спреме сходно члану 4 став 1 тачка 14) Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада култура, уметност и јавно информисање (“Службени 
гласник РС – Просветни гласник “ број 16/2015, 11/2016, 
2/2017, 9/2019, 14/2020 и 2/2021) и члану 2 став 1 тачка 
10) Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка у основној музичкој школи (“Службени гласник РС – 
Просветни гласник број 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 
9/2020, 18/2020 И 16/2022); 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 3 (три) месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосрвнуће, за кри-
вична 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 изре-
чену 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 коме се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима за кандидате из ужег избора који испуњавају 
услове у погледу врсте стручне спреме, а који су се благо-
времено и са потпуном документацијом пријавили на кон-
курс, вршиће надлежна 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 услова из тачака 
1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) се пребавља пре закључења уговора о раду. 
Приликом пријаве на конкурс кандидат је дужан да прило-
жи следеће доказе: оверену фотокопију доказа (дипломе, 
уверења – уколико диплома још није издата) о стеченом 
образовању, уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (не старије од 
три месеца), извод из МКР (оригинал или оверена фото-
копија), уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија не старије од три месеца), доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном 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 малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање издат од стране Министарства 
унутрашњих послова, суда опште надлежности и специја-
лизованог суда (не сме бити старије од дана објављивања 
конкурса на огласној табли Националне службе за запо-
шљавање); доказ о знању српског језика и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (кандидат који није 
стекао образовање на српском језику доставља доказ да 
је положио испит из српског језика са методиком, по про-
граму одговарајуће високошколске установе). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Потребно је да на листи пријавног формулара стоје 
адреса и број телефона кандидата. Сви докази који се при-
лажу уз пријаву на конкурс морају бити оригинали или ове-
рене фотокопије. По завршеном конкурсу документација се 
не враћа кандидатима. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Лице за 
контакт: Наташа Јовановић, дипломирани правник. Прија-
ве са потребном документацијом предати лично или слати 
на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ” 
22400 Рума, Главна 71

тел. 022/473-560

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште 
услове: одговарајуће образовање, при чему се под одго-
варајућим образовањем сматра се основно образовање 
(завршена основна школа); да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 

дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик. Уз пријаву кандидат 
треба да приложи: одштампан и попуњен пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; кратку лич-
ну и радну биографију са адресом и контакт телефоном, 
својеручно потисана; оригинал или оверен препис дипло-
ме о завршеном одговарајућем образовању (оригинал или 
оверен препис дипломе о завршеној основној школи или 
други документ (уверење, потврда) да је завршена основна 
школа); уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија од стране надлежног органа која није старија 
од 6 месеци); Извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопија од стране надлежног органа 
која није старија од 6 месеци); уверење о неосуђиваности 
(уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од шест 
месеци); доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
упућују се у на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријаву је осам дана од дана 
објављивања у часопису „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Сви кандидати 
ће бити писменим путем обавештени о избору кандидата 
у складу са Законом о основама система образовања и вас-
питања. Кандидати који не буду изабрани документацију 
приложену уз пријаву могу преузети лично у секретаријату 
школе одмах по коначности решења о избору кандидата 
по расписаном конкурсу. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Пријаве са доказима о 
испуњености услова достављају се путем поште или лично 
на адресу: ОШ „ Вељко Дугошевић”, 22400 Рума, Главна 
бр. 71, са назнаком „За конкурс за радно место чистачице”. 
Ближа обавештења се могу добити од секретара школе на 
тел. 022 /473-560. 

СУБОТИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЕТАР ПАН“
МАЛИ ИЂОШ

24322 Ловћенац, 13. јули 8
тел./факс: 024 /4735-061
e-mail: pan-petar@mts.rs

Кувар
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

запослене са посебне неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24 
/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кан-
дидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и то: да има одговарајуће образовање, 
средња стручна спрема; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад - мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
попуњен и одштампан формулар на интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
- пријавни формулар; оригинал или оверену фотокопију 
сведочанства о стеченом основном образовању; доказ 
из казнене евиденције МУП-а од надлежне полицијске 
управе; уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ да има психичку, физич-

Наука и образовање



   |  Број 1024 | 25.01.2023. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs98 

ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са потребном документацијом доставити лично или слати 
са назнаком „Конкурс за кувара“, на адресу: Предшколска 
установа „Петар Пан“, Мали Иђош, 24322 Ловћенац 13. јули 
број 8. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. За све информације можете позва-
ти број телефона 024/4735-061.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА БАЧКА ТОПОЛА

24300 Бачка Топола, Маршала Тита 167
тел. 024/711-234

e-mail: sekretarijat@gmail.com

Кувар
УСЛОВИ: III или IV степен стручности, друге услове про-
писане чл. 139 Закона и по Правилнику о систематизацији 
радних местаброј 4111-5/2021 од 14.09.2021.

Помоћни кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручности, друге услове прописане чл. 
139 Закона и по Правилнику о систематизацији радних мес-
та број 4111-5/2021 од 14.09.2021.

Радник обезбеђења (без оружја) 
3 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручности, и лиценца за вршење основ-
них послова службеника обезбеђења- без оружја и друге 
услове прописане чл. 139 Закона и по Правилнику о сис-
тематизацији радних местаброј 4111-5/2021 од 14.09.2021.

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати услове за засни-
вање радног односа у складу са чланом 139 Закона, однос-
но: да имају одговарајуће образовање по Закону и Правил-
нику о систематизацији радних места број 4111-5/2021 од 
14.09.2021.; да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; морају поседовати 
доказ о неосуђиваности, односно не смеју бити осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добаразаштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није у складу са законом, утврђено дискриминатор-
ско понашање; да имају држављанство Републике Србије. 
Кандидат доставља: попуњен пријавни формулар са звани-
чне странице Министарства просвете са подацима о тачној 
адреси и контакт телефоном; доказ о одговарајућем обра-
зовању (оверену копију дипломе); уверење о неосуђива-
ностииз казнене евиденције МУП-а, оригинал, не старији од 
6 месеци; уверење о држављанству (оригинал или оверене 
фото-копија). Доказ о знању српског језика достављајуса-
мо кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику. Доказ о здравственој способности дос-
тавља кандидат који буде изабран, непосредно пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “ Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве на конкурс доставити лично или слати на адресу: 
Пољопривредна школа са Домом ученика Бачка Топола, 
Маршала Тита 167, 24300 Бачка Топола. Телефон за кон-
такт: 024/711-234.

ОШ „ЂУРО САЛАЈ”
24000 Суботица, Петефи Шандора 19

тел. 024/525-743

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Услови конкурса које кандидат за директора шко-
ле треба да испуњава: 1. да има одговарајуће образовање 
из члана 122 став 5, 139 и 140 став 1 и 2 Закона, тј. одго-
варајуће високо образовање за наставника основне школе, 
педагога или психолога, и то: 1. на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) студијама 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 

студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука или 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) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника, односно положен 
стручни испит; 3. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4. најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. обуку и 
положен испит за директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на дужност); 6. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. 7. држављанство Републике 
Србије; 8. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете Репу-
блике Србије, и уз одштампани пријавни формулар треба 
да приложи: оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу, за наставника односно стручног 
сарадника, оригинал или оверена фотокопија потврде о 
радном искуству након стеченог одговарајућег образовања 
(најмање осам година рада у установи у области образо-
вања и васпитања), оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рођених, доказ о 
знању српског језика (уколико кандидат није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику подноси доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће вискошколске установе), доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискиминаторног понашања у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (издато након објављи-
вања конкурса), доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидати који су претходно обављали дужност директора 
установе), доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
рада кандидата (извештај просветног саветника), оверену 
фотокопију лиценце за директора установе (ако је канди-
дат поседује), доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (прибавља се 
пре закључивања уговора о раду), радну биографију и при-
логе којима кандидат доказује своје стручне, организатор-
ске и друге квалитете.Пријаву са доказима о испуњавању 
услова за заснивање радног односа на наведеном радном 
месту са назнаком „Пријава на конкурс за директора шко-
ле”, доставити у затвореној коверти лично или препоруче-
ном пошиљком, на адресу школе: ОШ „Ђуро Салај” Субо-
тица, Петефи Шандора 19. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријаве кандидата, који учествују на конкурсу, са прило-
женом документацијом се не враћају кандидатима, већ се 
задржавају у архиви школе.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ”

24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10
тел. 024/714-434

Наставник мађарског језика и 
књижевности

са 45,40% норме, на одређено време, ради 
замене запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), студије у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005. године. Наставник 
мађарског језика и књижевности је потребно да има јед-
но од следећих звања: професор, односно дипломирани 
филолог за мађарски језик и књижевност; мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Мађарски језик и књижевност); 
мастер професор – мађарски језик и књижевност; мастер 

филолог (студијски програм или главни предмет, односно 
профил мађарски језик и књижевност); мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог сте-
пена из научне односно стручне области за одговарајући 
предмет). Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане чла-
новима 139 Закона, и то: да има одговарајуће образовање 
(наведено горе); да има психичку, физичку и здравствену 
способност; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, 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 дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик, односно језик на којем остварује образовно васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати требају да при-
ложе: биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење о држављанству Републике Србије; 
лекарско уверење, којим се доказује психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученицима (доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); доказ 
о неосуђиваности. Сходно одредбама чл. 154 и 155 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/2018, 10/2019, 6/20, 129/21) при-
ликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни 
однос у установи кандидат попуњава формулар за пријем у 
радни однос на званичној интернет страници Министарства 
и исти доставља установи. На основу члана 141 став 7 Зако-
на, послове наставника или стручног сарадника, осим за 
ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Директор доноси одлуку о избору извршилаца у року од 
осам дана од достављања образложене листе конкурсне 
комисије, а све у складу за чл. 154 и155 Закона. Пријаве на 
конкурс слати на адресу: Средња техничка школа, 24300 
Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се узети у 
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН МИКИЋ”

24000 Суботица, Саве Ковачевића 16

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018-аутентично тумачење), за пријем у радни однос 
кандидат треба да испуњава следеће услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и чл. 3 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл, гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 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) и то: 1) има одговарајуће образовање На осно-
ву Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада математике може да изводи - 
професор математике, дипломирани математичар, дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике - матема-
тике, дипломирани математичар - астроном, дипломира-
ни математичар - примењена математика, дипломирани 
математичар - математика финансија (са изборним пред-
метом Основи геометрије), дипломирани информатичар, 
мастер математичар, мастер професор математике, мас-
тер професор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и математике, 
дипломирани професор математике - мастер, дипломирани 
математичар - мастер, дипломирани инжењер математи-
ке - мастер (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар - професор математике, дипло-
мирани математичар - теоријска математика, дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом Осно-
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ви геометрије), професор хемије - математике, професор 
географије - математике, професор физике - математике, 
професор биологије - математике, професор математике 
- теоријско усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информатичар; дипло-
мирани математичар – механичар, мастер професор пре-
дметне наставе, мастер математичар - професор матема-
тике, мастер инжењер примењене математике. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани 
- мастер треба да имају завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним испитом из пред-
мета геометрија или основи геометрије) или двопредмет-
не наставе математике и физике односно математике и 
информатике; 2) психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни 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 тачка 1), 3), 4), 5) овог 
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да дос-
тави: попуњен пријавни формулар који се налази на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког развија Репу-
блике Србије; доказ да поседује одговарајуће образовање 
– оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију 
(издат на прописаном обрасцу са холограмом); оригинал 
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (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. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да достави своју професионалну биографију. Лекар-
ско уверење да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Психолошку про-
цену способности кандидата за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака.Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе.У складу са чланом 
154 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије (www.mpn.gov.
rs), а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Избор се врши 
у складу са Законом о основама система образовања и вас-
питања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве на конкурс достављају се лично 
сваким радним даном од 8.00 до 14.00 часова или путем 
поште на адресу школе: ОШ „Јован Микић” Суботица, Саве 
Ковачевића 16, 24 000 Суботица, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

Наставник биологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018-аутентично тумачење), за пријем у радни однос 
кандидат треба да испуњава следеће услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и чл. 3 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл, гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 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) и то: 1) има одговарајуће образовањеНа осно-

ву Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада биологије може да изво-
ди: професор биологије, дипломирани биолог, дипломира-
ни молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и 
хемије, дипломирани биолог - смер заштите животне сре-
дине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани профе-
сор биологије и хемије, професор биологије - географије, 
професор биологије - хемије, професор биологије - физике, 
професор биологије - информатике, професор биологије 
- математике, дипломирани професор биологије - мастер, 
дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор био-
логије - хемије, мастер, дипломирани професор биологије 
- географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог 
- мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, 
мастер биолог, мастер професор биологије, мастер профе-
сор биологије и географије, мастер професор биологије и 
хемије, мастер професор предметне наставе, мастер еко-
лог. Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије 
биологије; 2) психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни 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 тачка 1), 3), 4), 5) овог 
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да дос-
тави: попуњен пријавни формулар који се налази на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког развија Репу-
блике Србије; доказ да поседује одговарајуће образовање 
– оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију 
(издат на прописаном обрасцу са холограмом); оригинал 
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (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.Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да достави своју професионалну биографију.Лекар-
ско уверење да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду.Психолошку про-
цену способности кандидата за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе.У складу са чланом 
154 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије (www.мпн.гов.
рс), а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.Избор се врши 
у складу са Законом о основама система образовања и вас-
питања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве на конкурс достављају се лично 
сваким радним даном од 8.00 до 14.00 часова или путем 
поште на адресу школе: ОШ „Јован Микић” Суботица, Саве 
Ковачевића 16, 24 000 Суботица, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

Наставник математике
на мађарском наставном језику, са 88% 

радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018-аутентично тумачење), за пријем у радни однос 
кандидат треба да испуњава следеће услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања 

и васпитања и чл. 3 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл, гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 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) и то: 1) има одговарајуће образовање. На осно-
ву Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада математике може да изводи: 
професор математике, дипломирани математичар, дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике - матема-
тике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер 
математичар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор физике и математике, 
мастер професор информатике и математике, дипломира-
ни професор математике - мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
математичар - професор математике, дипломирани мате-
матичар - теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије - математике, професор географије - 
математике, професор физике - математике, професор 
биологије - математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски смер, дипло-
мирани математичар и информатичар; дипломирани мате-
матичар – механичар, мастер професор предметне наста-
ве, мастер математичар - професор математике, мастер 
инжењер примењене математике. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да имају завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из предмета гео-
метрија или основи геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике односно математике и информатике. 
2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем се 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 тачка 1), 3), 4), 5) овог члана саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да достави: попуњен пријавни 
формулар који се налази на сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развија Републике Србије; доказ да 
поседује одговарајуће образовање – оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених или оверену фотокопију (издат на про-
писаном обрасцу са холограмом); оригинал или оверену 
фотокопију уверења из казнене евиденције да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (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. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да достави своју професионалну биографију. Лекар-
ско уверење да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Психолошку про-
цену способности кандидата за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. У складу са чланом 
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154 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије (www.мпн.гов.
рс), а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.Избор се врши 
у складу са Законом о основама система образовања и вас-
питања.Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве на конкурс достављају се лично 
сваким радним даном од 8.00 до 14.00 часова или путем 
поште на адресу школе: ОШ „Јован Микић” Суботица, Саве 
Ковачевића 16, 24000 Суботица, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

Наставник информатике и рачунарства
са 65% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018-аутентично тумачење), за пријем у радни однос 
кандидат треба да испуњава следеће услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и чл. 3 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл, гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 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) и то: 1) има одговарајуће образовање На осно-
ву Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада информатике и рачу-
нарства може да изводи професор, односно дипломирани 
професор (са завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године у области рачу-
нарства, математике, физике, електротехнике, машинства 
или техничког образовања); професор, односно дипло-
мирани професор (са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, двоп-
редметне студије, при чему један предмет обавезно инфор-
матика; дипломирани математичар, дипломирани физи-
чар, дипломирани информатичар (сви смерови и одсеци, са 
завршеним основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који уређују високо образовање 
до 10.09.2005. године); дипломирани инжењер (са завр-
шеним основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године у области информатике, информацио-
них технологија, организационих наука, електротехнике 
и рачунарске технике; дипломирани економиста (са завр-
шеним основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године у области информатике); мастер профе-
сор у области информатике, математике, физике, електро-
технике, машинства; мастер професор (двопредметне сту-
дије) где је један предмет обавезно информатика; мастер 
математичар, мастер физичар, мастер информатичар (свих 
смерова и одсека); мастер инжењер у области информа-
тике, информационих технологија, организационих наука, 
електротехнике или рачунарске технике; мастер економ-
ских наука у области информатике; мастер дизајнер медија 
у образовању; мастер библиотекар - информатичар; мас-
тер професор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из области информатике, инфор-
мационих технологија, математике, физике, организацио-
них наука, електротехнике или рачунарске технике); мас-
тер инжењер машинства. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају да имају у оквиру завршених основ-
них академских студија положених најмање пет испита 
из информатичких предмета, од тога најмање један из 
области Програмирање и два предмета из једне или две 
следеће области – математика или теоријско рачунарство.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из пред-
мета информатике и рачунарства може да изводи и лице 
које је на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који се уређивали високо обра-
зовање до 10 септембра 2005. године, савладало програм 
рачунарства и информатике у трајању од најмање четири 
семестра. Уколико школа преузимањем или конкурсом не 
заснује радни однос са лицем које испуњава услове из ста-
ва 1-3 ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада за предмет Информатика и рачунарство може да 
изводи и: мастер учитељ, који је током студија остварио 
90 ЕСПБ бодова из области информатике и рачунарства; 
лице које је стекло стручни назив стручни специјалиста, по 
прописима који уређују високо образовање до 7. октобра 
2017. године, ако у оквиру завршених студија има положе-
но најмање пет информатичких предмета (од тога најмање 
један из области Програмирање и најмање два предмета 
из једне или две следеће области – математике или тео-
ријског рачунарства). Испуњеност услова из ове тачке 
утврђује министарство надлежно за послове образовања, 

на основу наставног плана и програма, односно студијског 
програма; 2) психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни 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 тачка 1), 3), 4), 5) овог 
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да дос-
тави: попуњен пријавни формулар који се налази на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког развија Репу-
блике Србије; доказ да поседује одговарајуће образовање 
– оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију 
(издат на прописаном обрасцу са холограмом); оригинал 
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (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.Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да достави своју професионалну биографију.Лекар-
ско уверење да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду.Психолошку про-
цену способности кандидата за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака.Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе.У складу са чланом 
154 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије (www.mpn.gov.
rs), а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Избор се врши 
у складу са Законом о основама система образовања и вас-
питања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве на конкурс достављају се лично 
сваким радним даном од 8.00 до 14.00 часова или путем 
поште на адресу школе: ОШ „Јован Микић” Суботица, Саве 
Ковачевића 16, 24000 Суботица, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ШАБАЦ

МАЧВАНСКА СРЕДЊА ШКОЛА
15350 Богатић, Јанка Веселиновића 1

тел. 015/7786-202

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена на одређено време, 

ради замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то: 1) ако 
има одговарајуће образовање из члана 140 Закона (1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС” бр 15/22) послове стручног сарадника може 

да обавља лице које има стечено звање: (1) дипломира-
ни педагог; (2) професор педагогије; (3) дипломирани 
школски психолог – педагог; (4) дипломирани педагог – 
мастер; (5) мастер педагог. Лице које је стекло академски 
назив мастер мора имати претходно завршене основне 
академске студије педагогије. 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) 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 лицаили родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела изгрупе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 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-васпит-
ни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: 
кратку биографију; одштампан и попуњен формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања 
(доступан на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја); оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми (основне и 
мастер студије); 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање) - доказ: уверење 
из МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
шест месеци; уверење 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 
- уколико је кандидат поседује; лице које нема положен 
испит за лиценцу може да обавља послове наставника 
без лиценце, најдуже две године од дана заснивања рад-
ног односа у установи; 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 високошкол-
ске установе надлежне за издавање таквих документа 
(ова тачка је у вези са знањем српског језика и језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад). Поред наве-
дених доказа кандидат треба да приложи 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 оригиналу или фотокопији, која је оверена 
код јавног бележника (изузетно у градовима и општина-
ма у којима нису именовани јавни бележници, приложене 
фотокопије докумената могу да буду оверене у судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама судо-
ва 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 адресу „Мачван-
ска средња школа” Богатић, Јанка Веселиновића број 1, 
15350 Богатић. Непотпуне, неблаговремене и неразумљи-
ве пријаве неће се узимати у разматрање. Установа није у 
обавези да враћа документацију о конкурсу. Контакт теле-
фон секретаријата школе: 015/7786-202.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА - ШАБАЦ

15000 Шабац, Војводе Путника 58
тел. 015/344-583

Наставник стручних предмета - 
пољопривредне групе

УСЛОВИ: Са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем прописаним чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. Закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада пољопривреда, производња и прера-
да хране („Сл. гласник РС -просветни гласник”, бр. 5/22 
и 14/22) -дипломирани инжењер шумарства за пејзаж-

Наука и образовање
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ну архитектуру; мастер инжењер шумарства, претходно 
завршене основне академске студије на одсеку: Пејзаж-
на архитектура; мастер инжењер шумарства, односно 
пољопривреде, претходно завршене основне студије из 
области: Пејзажне архитектуре и хортикултуре и дипло-
мирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

Васпитач у дому ученика
УСЛОВИ: Са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем прописаним чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
- др. закони, 10/2019, 6/20 и 129/21), чланом 60. Закона о 
ученичком и студентском стандарду („Сл. гл. РС”, бр. 18/10, 
55/13, 27/18 и 10/19) и чланом 2. Правилника о врсти обра-
зовања васпитача и стручних сарадника и условима и кри-
теријумима за избор стручног сарданика -асистента у дому 
ученика („Сл. гл. РС”, бр. 77/14).

Помоћни радник

УСЛОВИ: Кандидати за радно место треба да имају стечено 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Средњој пољоприв-
редној школи са домом а први степен стручне спреме, 
односно завршену основну школу.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати за радно место треба да имају стечено 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Средњој пољоприв-
редној школи са домом а први степен стручне спреме, 
односно завршену основну школу.

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидати за радно место треба да имају стечено 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Средњој пољоприв-
редној школи са домом а први степен стручне спреме, 
односно завршену основну школу.

ОСТАЛО: Сви кандидати поред општих услова прописа-
них чланом 24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник 
РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 113/17-одлука 
УС и 95/18 - аутентично тумечење), треба да испуњава 
и услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1), 2), 3), 
4) и 5) Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 67/2020 и 129/21). Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да достави: 1. оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 2. уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију не 
старије од 6 месеци); 3. извод из матичне књиге рође-
них; 4. потврду да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 5. краћу биографију.Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду дос-
тави лекарско уверење о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима - не старије од 6 месеци. Проверу 
психофизичких способности кандидата за рад са децом 
и ученицима, који уђе у ужи избор, вршиће национална 
служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака, а пре доношења одлуке о избору.Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (формулар је доступан у делу „Ново на сајту”).
Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно 
са одшампаним пријавним формуларом се достављају на 
адресу Школе: Пријаве на конкурс са потребним докумен-
тима достављају се на адресу Школе: Средња пољоприв-
редна школа са домом ученика -Шабац, ул. Војводе Пут-
ника 58, 15000 Шабац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса.Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 
015/344–583.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПОЛЕТАРАЦ”

15220 Коцељева, Омладинска 3
тел. 015/556-217

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске, специјалистичке ака-
демске, или мастер струковне студије); на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; на студијама првог степена (основне струковне студије, 
основне академске, или специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године, или одговарајуће 
више образовање; 2) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђива-
ност 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
и давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) знање језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, 6) дозвола за рад васпитача 
(лиценца), 7) радно искуство на пословима васпитача. Пот-
пуном пријавом сматраће се пријава која садржи: попуњен 
формулар за пријаву на конкурс (који се може преузети на 
сајту Министарства просвете или у Установи), кратку рад-
ну биографију (са обавезно назначеним важећим бројем 
телефона), оверену копију дипломе о стеченој стручној 
спреми; оверену копију дозволе за рад – лиценцу; извод 
из матичне књиге рођених (нови образац - оригинал или 
оверена копија); оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
доказ о неосуђиваности – уверење (не старије од 6 месе-
ци), очитану личну карту, лекарско уверење доставља се 
пре закључења уговора о раду, а доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује васпитно-образивни рад – српски 
језик у обавези су да доставе само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, (доказује се потврдом 
одговарајуће високошклоске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика).Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаву са комплетном документацијом доставити 
лично, или поштом на горе наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Слађана Мандић, телефон 015/556-217, зва-
ти од 08.00 до 12.00 часова.

ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА
15000 Шабац, Масарикова 13

тел. 015/350-286

Чистачица
УСЛОВИ:1) У радни однос у установи може да буде примље-
но лице са стеченим одговарајућим образовањем, први 
степен стручне спреме, односно завршена основна школа.

Техничар одржавања информационих 
система и технологија

са 50% радног ангажовања

УСЛОВИ:1) У радни однос у установи може да буде 
примљено лице са стеченим одговарајућим образовањем, 
четврти степен стручне спреме.

Наставник рачунарства и информатике

Наставник биологије

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 50% радног ангажовања

УСЛОВИ: 1) Кандидат који конкурише за радно место настав-
ника у гимназији треба да има одговарајуће високо образо-
вање прописано чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
Закони, 10/19, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021), и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гл. 
РС” –Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022). 

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2107 -одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аут. тумачење), треба да испуњавају 
и услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, 
бр. 88/17, 27/18 - др. Закони, 10/19, 27/2018 - др. закон, 
6/2020 и 129/2021), и посебне услове предвиђене Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени 
гласник Републике Србије - Просветни гласник”, бр. 4/2022, 
14/2022 и 15/2022). Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да достави: 1) оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; 2) доказ о познавању српс-
ког језика (односи се на кандидате који нису образовање 
стекли на српском језику); 3) уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; 
4) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); 5) потврду да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 6) краћу биографију. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду доста-
ви лекарско уверење о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима-не старије од 6 месеци. Проверу пси-
хофизичких способности кандидата за рад са децом и уче-
ницима, који уђу у ужи избор, вршиће Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступака, 
а пре доношења одлуке о избору. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Пријаве на конкурс са потребним 
документима, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом се достављају на адресу школе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт 
телефон: 015/350-286.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
15358 Бадовинци, Карађорђева 1

тел. 015/426-553

Секретар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 132, 
139 и 140 став 1 Закона о Основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/21) као и члана 17 и 20 Правилника 
о организацији и систематизацији послова у Основној школи 
„Вук Караџић” у Бадовинцима за школску 2022/2023 годи-
ну дел. број 860/1 од 29.08.2022. године. Чланом 132 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања пропи-
сано је да секретар установе мора да има одговарајуће обра-
зовање из области правних наука у складу са чланом 140 
став 1 овог Закона, односно да је стекао одговарајуће висо-
ко 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 најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Чланом 132 Закона о основама 
система образовања и васпитања прописано је да секретар 
поред образовања из области правних наука у складу са чла-
ном 140 став 1 овог закона, мора да има и савладан програм 
обуке и дозволу за рад секретара (лиценца за секретара).
Секретар је дужан да у року од две године од дана засни-
вања радног односа положи испит за лиценцу за секретара.
Секретар 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 лицен-
цу за секретара. Члан 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања прописује услове за пријем у радни 
однос, односно да у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запоштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
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за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад.Услови из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1 тачка 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. 
Услови су прописани и чланом 17 чланом 20 Правилника о 
организацији и систематизацији послова у Основној школи 
„Вук Караџић” у Бадовинцима за школску 2022/2023. годину 
дел. број 860/1 од 29.08.2022. године. Кандидат уз пријаву 
треба да достави: доказ да поседује одговарајуће образо-
вање (оригинал или оверену фотокопију дипломе или уве-
рења, а кандидати који су стекли знање мастер достављају 
и оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења 
о завршеним основним академским студијама и мастер сту-
дијама), доказ да је држављанин Републике Србије (уверење 
о држављанству РС не старије од шест месеци - оригинал 
или оверена фотокопија); да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запоштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - уве-
рење МУП-а не старије од шест месеци-оригинал или ове-
рена фотокопија). доказ да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик 
(диплома односно сведочанство или уверење издато и сте-
чено на српском језику- оригинал или оверена фотокопија). 
Напомена: доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима – доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Након истека 
рока за достављање пријава није могуће достављање доказа 
о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези да 
враћа конкурсну документацију. У складу са чланом 154 став 
2 Закона основама система образовања и васпитања, канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном 
месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, 
контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако 
је кандидат поседује). Пријаве са доказима доставити на 
горе наведену адресу, у року од 8 дана од дана оглашавања 
у публикацији „Послови”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Наставник стручних предмета у подручју 
рада машинство и обрада метала

2 извршиоца

Наставник стручних предмета у подручју 
рада геодезија и грађевинарство

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 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): на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
испуњеност услова у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Машинство 
и обрада метала („Сл. гласник РС” – Просветни гласник, бр. 
4/2022 и 15/2022) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинар-
ство („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2022).

Чистачица
УСЛОВИ: 1. стечено основно образовање.

ОСТАЛО: кандидати треба и да: 2. имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. неосуђиваност у складу са чланом 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2018, 27/208 - др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), а то је непостојање правнос-
нажне пресуде 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. познавање српс-
ког језика и језика на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријавни формулар који кандидат може преузети 
са званичне интернет странице Министарства просвете 
РС, кандидат подноси доказ о степену и врсти образо-
вања, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) 
и доказ о неосуђиваности – уверење из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци 
од дана објављивања конкурса). Кандидати који испуња-
вају 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 посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Доказ о поседовању психике, физичке и здравствене спо-
собности кандидата прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Сва документа кандидати прилажу као оверене 
копије или у оригиналу, а неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија неће разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом се достављају у конкурсном року од 8 дана 
од дана објављивања, на адресу: Техничка школа Шабац, 
15000 Шабац, Бањичких жртава 2.

СРЕДЊА ШКОЛА КОЦЕЉЕВА
15220 Коцељева, Доситејева 1

тел. 015/556-395

Наставник српског језика и књижевности
са 56% радног времена

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада за образовни профил 

фризер

Радник на одржавању машина и уређаја
са 60% радног времена

Радник на одржавању рачунара
са 50% радног времена

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати за наставника српског језика и књижев-
ности инаставника практичне наставе са технологијом рада 
за образовни профил фризер треба да испуњавају услове 
из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у Средњој школи. Радник на одржавању рачуна-
ра: кандидат треба да има четвртистепен школске спреме 
техничке струке, радник на одржавању машина у радиони-
ци. Кандидат треба да има трећи или четврти степен школ-
ске спреме машинске струке - референт зафинансијско-ра-
чуноводствене послове. Кандидат треба да има четврти 
степен школске спреме економске струке, образовни про-
фил економски техничар. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања текста конкурса на адресу школе: 
Средња школа, Доситејева 1, 15220 Коцељева. Уз пријаву 
приложити доказе о испуњености тражених услова /да је 
држављанин РС, уверење о неосуђиваности (оба уверења 
не старија од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе, доказ 
о знању српског језика подноси само кандидат којиније сте-
као образовање насрпском језику, лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад с децом 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разма-
трање. Пријаве и приложена документација се не враћају.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

31206 Равни, Равни бб.
тел. 031/3809-058

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гл РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то: да има одго-

варајуће високо образовање стечено: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне. односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета: сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интедисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука уз које кандидат мора да има 
претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има дозволу за рад наставника, и стручног сарадника 
(лиценцу), односно положен стручни испит; да има обуку 
и положен испит за директора школе (лиценцу за дирек-
тора). Изабрани директор 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 пропи-
саним законом; да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовањада има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра 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 језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидат за директора треба да приложи: биографију са 
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе; оверен препис / оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању 
у складу са одредбама члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; оверен препис / оверену 
копију дозволе за рад наставника или стручног сарадника 
(уверење о положеном испиту за лиценцу наставника или 
стручног сарадника); доказ (оверена копија уверења) о 
положеном испиту за лиценцу за директора школе уко-
лико је положио испит (пријава ће се сматрати потпу-
ном уколико кандидат нема положен испит за директора 
школе, али је изабрани кандидат дужан да га положи у 
року од 2 године од дана ступања на дужност): потврду о 
најмање 8 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; лекарско уверење оригинал о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
- не старије од 6 месеци; уверење да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена у усло-
вима конкурса - не старије од 6 месеци; уверење суда да 
против њега није покренут кривични поступак - не старије 
од 6 месеци; уверење о држављанству оригинал / овере-
ну фотокопију - не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених оригинал / оверену фотокопију - не старије 
од 6 месеци; доказ о познавању српског језика на ком се 
остварује образовно- васпитни рад доставља само канди-
дат који није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику у виду доказа да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе; доказ 
(оверен препис / оверена копија) о резултату стручно-пе-
дагошког надзора о раду кандидата (извештај просветног 
саветника) ако га поседује; доказ (оверен препис / ове-
рена копија) о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања доставља само 
кандидат који је претходно обављао дужност директо-
ра школе; друге прилоге којима кандидат доказује своје 
успехе у наставно- педагошком раду, организационе и 
менаџерске способности. Рок за пријављивање кандида-
та је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаву 
на конкурс заједно са потребном документацијом, однос-
но доказима о испуњавању услова за директора школе, 
заинтересовани кандидат доставља у назначеном року, 
лично или поштом на адресу школе, у затвореном коверту 
са назнаком “ Конкурс за директора”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара Школе на теле-
фон: 031/3809-058.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВОЈИСЛАВ - ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ”

31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

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

одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног одно-
са, предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат 
мора испуњавати и посебне услове прописне у члану 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовање и васпи-
тања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018- други зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): 1) да има одговарајуће 
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из тачке 2) овог члана пре закључења уговора 
о раду. Одговарајуће образовање има лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе 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 наука уз прет-
ходно завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 
1) подтачка (б) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање 
наставника и стручних сарадника прописано чланом 142 
став 1 Закона је образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Образовање из претходног става настав-
ник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Ближи услови у погледу степена и 
врсте образовања наставника за послове за које је конкурс 
расписан предвиђени су чланом 2 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника у основној музичкој школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020 и 9/2020) и члановима 3. и 4. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним и уметничким школа-
ма у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 
2/2017, 9/2019 и 14/2020).

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућем образовању; извод из матичне књиге рођених, 
(оригинал или оверену фотокопију не старији од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију не старије од 6 месеци); уверење или 
потврду о неосуђиваности за горе наведена дела (оригинал 
или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверена фотокопија потврде - уверења одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених бодова, однос-
но положеним испитима из психологије и педагогије или 

оверена копија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (за оне који ово образовање 
поседују); доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику; доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доста-
виће само изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање, као ни копије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве са наз-
наком „Конкурс за пријем у радни однос на одређено вре-
ме за радно место наставник теоретске групе предмета “, 
слати на адресу школе или донети лично у школу, радним 
данима од 8.00 до 12.00 часова.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА

СЕДИШТЕ УЖИЦЕ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник у звање предавача за 
ужу научну, односно стручну област 

Архитектура и урбанизам
за Одсек Ужице, на одређено време од пет 

година

УСЛОВИ: поред општих услова утврђених Законом, кандидат 
мора да испуњава следеће услове: 1. да је стекао академски 
назив магистра наука или стручни назив специјалисте ака-
демских студија из научне (стручне) области за коју се бира 
у звање на акредитованом универзитету и акредитованом 
студијском програму у Републици Србији или еквивалентан 
научни, односно стручни назив из научне, односно стручне 
области за коју се бира у звање, у иностранству а који је при-
знат у складу са Законом о високом образовању и Законом о 
Националном оквиру квалификација Републике Србије, или, 
2. да испољава способност за наставни рад што се доказује: 
– позитивном оценом педагошког рада коју је кандидат 
добио у студентској анкети а која се односи на претходни 
изборни период (за кандидате који имају педагошко иску-
ство); позитивном оценом приступног предавања (за канди-
дате који немају педагошко искуство); 3. да је постигао одго-
варајуће резултате у претходном периоду, а који се односе 
на следеће: да је учествовао у изради више развојно-истра-
живачких, научних или стручних пројеката, односно умет-
ничких пројеката, и то из области за коју се врши избор у 
звање; да је објавио више стручних радова из уже области за 
коју се бира; да је учествовао са радовима на научним и 
стручним семинарима и конференцијама; да је учествовао у 
организацији и спровођењу показних вежби студентима у 
предузећима и установама. Уз пријаву на конкурс кандидат 
доставља: радну биографију са следећим подацима: а) лич-
ним подацима: име и презиме; подаци о рођењу (дан, месец 
и година, место рођења, општина); држављанству, телефон 
имејл; б) о постигнутим степенима образовања: основне ака-
демске студије: назив установе на којој су завршене, место и 
датум завршетка, одсек, смер, студијски програм, научна 
област која је наведена у дипломи; -основне студије у 
трајању од најмање 4 године по пропису који је уређивао 
високо образовање пре 10.09.2005. године: назив установе 
на којој су завршене, место и датум завршетка, одсек, смер, 
научна област која је наведена удипломи; мастер академске 
и струковне студије: назив установе на којој су завршене, 
место и датум завршетка, студијски програм, научна област 
која је наведена у дипломи; стечено академско звање 
магистра наука (VII/2 степен) из одговарајуће области по 
пропису који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. 
године: назив установе на којој је одбрањена магистарска 
теза, место и датум одбране, одсек, смер, научна област која 
је наведена удипломи; специјалистичке академске и 
струковне студије: назив установе на којој су завршене, 
место и датум завршетка, студијски програм, назив рада, 
научна област која је наведена удипломи; докторске академ-
ске студије (студије трећег степена високог образовања) по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године: назив установе на којој су завршене, место и датум 
одбране, назив дисертације, научна област која је наведена 
удипломи; стечено научно звање доктора наука (на одређе-
но време на период од пет година VIII степен) из одгова-
рајуће области по пропису који је уређивао високо образо-
вање пре 10.09.2005. године: назив установе на којој је 
одбрањена докторска дисертација, место и датум одбране, 
назив дисертације, одсек, смер, научна област која је наведе-
на 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 
нострификована диплома стечене, називу установе у којој је 
стечена. в) о досадашњим изборима у наставничка или 
сарадничка звања и наставном раду; г) о оцени педагошког 

рада коју је кандидат добио у студентској анкети а која се 
односи на претходни изборни период (за кандидате који 
имају педагошко искуство); д) о радном искуству (наводе се 
сва запослења, од наскоријег до најстаријег); ђ) о учешћу у 
развојно-истраживачком, научно-истраживачком и струч-
ном, односно уметничком раду; е) о учешћу са радовима на 
научним и стручним семинарима и конференцијама, осим за 
поље уметности; ж) о учешћу у комисијама за одбрану 
завршног рада на специјалистичким, односно мастер 
струковним студијама (за избор у звање професора струков-
них студија или вишег предавача); з) објављеној књизи, 
уџбенику или збирци задатака који су намењени студентима 
као и широј стручној јавности (за избор у звање професора 
струковних студија или вишег предавача); и) о учешћу у 
организацији и спровођењу показних вежби студентима у 
предузећима и установама (за избор у звање предавача); ј) о 
стручно-професионалном доприносу; к) сарадњи садругим 
високошколским, научно-истраживачким, односно институ-
цијама културе или уметности у земљи и иностранству; л) 
доприносу академској и широј заједници; списак објављених 
научних и стручних радова, написан по општим библиограф-
ским принципима, односно упутствима за цитирање литера-
туре у научном часопису и то по врсти/категорији радова; 
научне и стручне радове (достављају се у електронској фор-
ми на ЦД-у или УСБ-у); потписану изјаву којом учесник кон-
курса даје сагласност за обраду, руковање и јавно објављи-
вање података о личности, дату на обрасцу у прилогу 
конкурса; одговарајуће доказе, у оригиналу или овереној 
фотокопији, и то: доказе о испуњавању општих услова: 
доказ о неосуђиваности за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи; о постигнутим степенима образовања 
- дипломе или решења о нострификацији диплома стечених 
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 нострификацијудипломе; о изборима у наставно и научно 
звање, ако је кандидат био биран у наставно и научно звање 
на другоју станови; потврда установе или друге организације 
о радном искуству; извод из матичне књиге рођених, извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у 
брак променио личне податке), уверење о држављанству РС, 
све у овереној фотокопији. Доказе о испуњавању минимал-
них критеријума за избор у звање наставника, односно оба-
везних услова, услова за поновни избор и изборних услова, 
за звање предавач, и то: обавезни услови за први избор у 
звање: 1) академски назив магистар или стручни назив спе-
цијалиста академских студија из области за коју се бира, уз 
претходно завршене одговарајуће студије, стечен на акреди-
тованом универзитету и акредитованом студијском програ-
му; 2) позитивна оцена педагошког рада у студентским анке-
тама током целокупног претходног изборног периода, или, 
за лице које нема педагошко искуство, приступно предавање 
из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране 
самосталне високошколске установе; 3) најмање три године 
радног искуства у настави са студентима у високом образо-
вању и или најмање пет година радног искуства на стручним 
пословима примерено области за коју се бира; 4) у последњих 
5 година најмање 4.5 бода остварених објављивањем радова 
који припадају категоријама М10 + М20 + М30 + М40 + М50 
+ М60 + М80 + М90, од тога најмање један рад категорије 
М33 и један рад из категорије М51 или М52 из области за коју 
се бира; 5) у последњем изборном периоду учешће у изради 
најмање два развојно-истраживачка или стручна пројекта са 
финансијском подршком корисника у привреди или устано-
вама, или радно искуство у привреди или установама реле-
вантним за област за коју се бира, осим за наставнике који 
предају академско-општеобразовне предмете. Обавезни 
услови за поновни избор у звање: 1) позитивна оцена педа-
гошког рада у студентским анкетама током целокупног прет-
ходног изборног периода; 2) у последњем изборном периоду 
најмање 4.5 бода остварених објављивањем радова који 
припадају категоријама М10 + М20 + М30 + М40 + М50 + 
М60 + М80 + М90, од тога најмање један рад категорије М33 
и један рад из категорије М51 или М52 из области за коју се 
бира; 3) у последњем изборном периоду учешће у изради 
најмање два развојно-истраживачка или стручна пројекта са 
финансијском подршком корисника у привреди или устано-
вама, осим за наставнике који предају академско-општеобра-
зовне предмете. Изборни услови (минимално 2 од 3): 1) 
стручно-професионални допринос; 2) допринос академској и 
широј заједници; 3) сарадња са другим високошколским 
институцијама у земљи и иностранству. Доказе о испуња-
вању услова из тачке 2 конкурса; сертификате, потврде, уве-
рења и друге исправе издате од научних, стручних и других 
надлежних организација, организатора научних и стручних 
скупова, организатора пројеката, научних и стручних часо-
писа, високошколских установа за сваки податак наведен у 
пријави који се односи на истраживачки, стручни и профе-
сионални допринос; допринос наставној делатности; допри-
нос стручној, академској и широј заједници и сарадњу са 
другим високошколским, односно научно-истраживачким 
институцијама у земљи ииностранству као и друге доказе за 
које учесник конкурса сматра да су битни. Пријаве се подносе 
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Академији струковних студија Западна Србија, на адресу Трг 
Светог Саве бр. 34, 31000 Ужице, са назнаком „За конкурс“. 
Радну биографију, списак објављених научних и стручних 
радова, односно остварених уметничких дела и саме радове 
учесник конкурса доставља и у електронској форми (у 
Word-у и ПДФ-у, на ЦД-у или УСБ-у). За комплетност доку-
ментације коју подноси на конкурс одговоран је учесник кон-
курса. Рок за пријављивање кандидата по конкурсу је 8 дана 
од дана објављивања у публиакцији „Послови“ НСЗ. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Напо-
мена: лице са којим се заснива радни однос након завршетка 
конкурса, обавезно доставља лекарско уверење о здравстве-
ној способностии за рад на одређеним пословима, у складу 
са законом и општим актима Академије. Лице задужено за 
давање обавештења о конкурсу: Марина Шумаревић, дипло-
мирани правник, контакт телефон: 031/510-169.

ОСНОВНА ШКОЛА “ СТАРИ ГРАД”
31000 Ужице, Градска 1

тел. 031/552-576

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да је стекао одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања и чланом 2 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи, 
и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, и да испуњава услове из чл. 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, односно да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова. 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
преузимају на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају установи. Дока-
зи о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 (диплому о 
стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности подносе 
се уз пријаву на конкурс-у оригиналу или оверене копије), а 
доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уго-
вора о раду - лекарско уверење. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Прија-
ве на конкурс са потребном документацијом доставити лич-
но или поштом на адресу школе: ОШ Стари град”, 31000 
Ужице, Градска 1, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације могу се добити на број телефона: 031/552-
576. Контакт особаје секретар школе Јадранка Станић.

ОСНОВНА ШКОЛА
“НАДА МАТИЋ”

31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб.

Школски психолог

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примеље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изреченабезусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 

у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови из овог ста-
ва доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености ових услова 
саставни су део пријаве на конкурс, осим доказа из тач-
ке 2) који се прибавља пре закључења уговора о раду. 
Наставник, васпитач и стручни сарадник може да буде 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмањечетири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка (2) овог става мора да 
имазавршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се може пронаћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, наукеи технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са попуњеним и одштампаним 
формуларом достављају Школи. Уз пријавни формулар 
доставља се следећа документација којом се доказује 
испуњеност прописаних услова: - диплома о стеченом 
одговарајућемобразовању (кандидати који имају стечену 
диплому другог степена достављају и диплому са основних 
академских студија), за радно место помоћног радника све-
дечанство о завршенох основној школи; - извод из матичне 
књиге рођених; - уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); - уверењео неосуђиваности (не старије од шест 
месеци); - личну биографију (ЦВ). Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Сви документи морају да буду оригинали или ове-
рене копије. Пријаве на конкурс се могу поднети у року од 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи 
изборбиће упућени на психолошку проценуспособности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованихтесто-
ва. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Одлуку 
о избору кандидата донеће директор у року од осам дана 
од достављања образложене листе кандидата. Пријаве са 
доказима о испуњености услова предају се непосредно 
у секретаријату Школе или поштом на адресу ОШ “Нада 
Матић” Ужице, улица Хаџи Мелентијева б.б. са назнаком 
“Конкурс за пријем у радни однос”.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВОЈИСЛАВ ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ”

31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

Наставник виолине
на одређено време, до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат 
мора испуњавати и посебне услове прописне у члану 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовање и васпи-
тања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018- други зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): 1) да има одговарајуће 
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-

родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из тачке 2) овог члана пре закључења уговора 
о раду. Одговарајуће образовање има лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе 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 наука уз прет-
ходно завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; Лице из тачке 
1) подтачка (б) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање 
наставника и стручних сарадникапрописано чланом 142 
став 1 Закона је образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са европским системом прено-
са бодова. Образовање из претходног става наставник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Ближи услови у погледу степена и врсте 
образовања наставника за послове за које је конкурс рас-
писан предвиђени су чланом 2. Правилника о степену и 
врсти образовања наставника у основној музичкој школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020 и 9/2020) и члановима 3. и 4. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним и уметничким школа-
ма у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 
2/2017, 9/2019 и 14/2020).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: 1. оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућем образовању; 2. извод из матичне књиге 
рођених, (оригинал или оверену фотокопију не старији од 
6 месеци); 3. уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 
4. уверење или потврду о неосуђиваности за горе наведе-
на дела (оригинал или оверену фотокопију не старије од 
6 месеци); 5. оригинал или оверена фотокопија потврде - 
уверења одговарајуће високошколске установе о броју ост-
варених бодова, односно положеним испитима из психоло-
гије и педагогије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за оне који 
ово образовање поседују); 6. доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку; 7. доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) доставиће само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријаве са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на 
одређено време зарадно место наставник виолине “, слати 
на адресу школе: Музичка школа „Војислав-Лале Стефано-
вић”, Ужице, Трг Светог Саве број 8 или донети лично у 
школу, радним даном од 8.00 до 12.00 часова.

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

Наставник социологије

Наставник физичког васпитања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1) да је стекао одговарајуће високообразовање у складу 
са Законом основама система образовања и васпитања и 

Наука и образовање
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Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, закривична дела примања мита или давања 
мита, за кривична дела из групе крвичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
о испуњености услова под тачком 1), 3), 4) и 5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ о испуњености услова 
под тачком 2) подноси кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду. Кандидати треба да доставе: 
пријаву на конкурс са кратким биографским подацима за 
заснивање раднмог односа-својеручно потписану; одштам-
пан и попуњен пријавни формулар преузет са званичне 
интернет странице Министарства просвете; оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању (са основних и мастер студија), оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно оверену 
фотокопију обавештења о положеном испиту за лиценцу 
наставника, васпитача и стручног сарадника; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених, а за удате и извод из матич-
не књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о неосуђиваности (да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, закривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање) оригинал или оверена фотокопија не старије 
од шест месеци – које издаје надлежна полицијска упра-
ва; 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 изда-
вање таквих докумената. Доказ о о психичкој, физичкој и 
здравственој способности, не старије од 6 месеци, подно-
си кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду. Кандидати се упућују на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши Национал-
на служба за запошљавање, Филијала Ужице, применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријаву на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. У пријави, својеручно потписаној обавезно уписати 
адресу становања и контакт телефон. Пријаве на конкурс 
садоказима о испуњавању услова конкурса могу се подне-
ти лично или поштом на адресу Школе која гласи: Ужичка 
гимназија у Ужицу Трг Светог Саве број 6, 31000 Ужице. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Велики парк 3

тел. 031/513-095

Наставник за предмет математика
за 61,2% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом и 
попуњеним пријавним формуларом објављеним на званич-
ној интернет страници Министарства, кандидати подносе: 
1. доказ о одговарајућој врсти и степену стручне спреме, 
за наставника према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама, “Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022), оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (уколико 
је кандидат стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена, доставља оврену фотокопију дипломе другог 
степена и оверену фотокопију дипломе основних академ-
ских студија), 2. уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способност за рад са децом и ученицима; 3. потврду 
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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-

них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); 5. извод из 
матичне књиге рођених; 6. доказ о познавању српског јези-
ка (није потребан уколико се школовање кандиата обавља-
ло на српском језику). Докази о испуњености услова под 
тачкама 1, 3, 4, 5 и 6 саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве 
без доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се раз-
матрати.Пријаве слати на горе наведену адресу или донети 
лично у просторије школе радним даном од 8.00 до 14.00 
часова. За сва питања поводом конкурса обратити се секре-
тару Школе на контакт телефон: 031/513-095.

ВАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ”

14202 Рајковић
тел. 014/3428-469

Секретар школе

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених чл. 
24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, број 24 /2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене члановима 132, 
139 и 140 став 1 Закона о основама система и образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то 
да: 1. поседује одговарајуће високо образовање из области 
правних наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије или основне студије у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године). У складу са чланом 
132 истог закона мора да има образовање из области прав-
них наука у складу са чланом 140 став 1 овог закона, сав-
ладан програм обуке и дозволу за рад секретара (у даљем 
тексту: лиценца за секретара). Секретар је дужан да у року 
од две године од дана заснивања радног односа положи 
испит за лиценцу за секретара. Секретар који има поло-
жен стручни испит за секретара, правосудни или стручни 
испит за запослене у органима државне управе или држав-
ни стручни испит, сматра се да има лиценцу за секрета-
ра; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављње малолетног лица или 
родоскрнуће, за кривична дела примања и давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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. Уз 
одштампани и читко попуњен пријавни формулар који се 
може преузети на званичној интернет страници Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs/formular за пријем у радни однос у установама образо-
вања и васпитања) доставити: пријаву на конкурс са основ-
ним биографским подацима (својеручно потписана); ове-
рену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању или 
уверења о стеченом високом образовању (кандидат који 
има стечено високо образовање на студијама другог степе-
на доставља оверену фотокопију дипломе другог степена 
и оверену фотокопију дипломе основних академских сту-
дија); оверену фотокопију дозволе за рад секретара у скла-
ду са чланом 132 Закона о основама система образовања 
и васпитања (за кандидате који поседују наведени доказ); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад се доставља уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику; доказ представља потврда одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика; уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе: да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања (оригинал или оверену фотокопију- не старије од 
6 месеци); доказ да кандидат није под истрагом, уверење 
из суда да против кандидата није спроведена истрага нити 
кривични поступак (оригинал или оверену фотокопију - не 

старије од 6 месеци). Доказ да кандидат поседује психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима представља лекарско уверење не старије од 6 
месеци у тренутку подношења пријаве на конкурс, издато 
од стране овлашћење здравствене установе (доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима доставља само изабрани кандидат по окон-
чању конкурса а пре закључења уговора о раду - лекарско 
уверење). У току трајања поступка одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, 
који се упућују на проверу психофизичке способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступака, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. По дос-
тављеном извештају са кандидатима ће се обавити разго-
вор. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова 
за пријем у радни однос доставити лично или путем поште 
на горе наведену адресу. Неуредне, непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

Наставник физике
са 60% радног времена, за рад у матичној 

школи и издвојеном одељењу у Брежђу

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених чл. 
24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, број 24 /2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 
1 тачке 1)-5), чланом 140 став 1 и став 2, чланом 142 став 
1 и 4. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) као и чл. 
3 став 1 тачка 8 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 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) и то да: 1. има одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; 2. 
да испуњава услове прописане чл. 3 ст. 1 тачка 8. Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стучних 
сарадника у основној школи; 3. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. 
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, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 5. има држављан-
ство Републике Србије; 6. зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; 7. у складу са чланом 
142 став 1 да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Кандидат који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање 
из става.1 члана 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, а кандидат који нема 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. Уз одштампани и 
читко попуњен пријавни формулар који се може преузети 
на званичној интернет страници Министарства просвете 
науке и технолошког развоја (www.мпн.гов.рс/форму-
лар за пријем у радни однос у установама образовања и 
васпитања) доставити: пријаву на конкурс са основним 
биографским подацима (својеручно потписана); оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању или 
уверења о стеченом високом образовању (кандидат који 
има стечено високо образовање на студијама другог сте-
пена доставља оверену фотокопију дипломе другог сте-
пена и оверену фотокопију дипломе основних академ-
ских студија); оригинал или оверену фотокопију доказа 
да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, односно доказ о положеним 
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испитима из педагогогије и психологије или доказ о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за 
кандидате који поседују наведени доказ); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; уверење 
из казнене евиденције надлежне полицијске управе да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал или оверену 
фотокопију - не старије од 6 месеци); доказ да кандидат 
није под истрагом, уверење из суда да против кандидата 
није спроведена истрага нити кривични поступак (ориги-
нал или оверену фотокопију - не старије од 6 месеци); 
доказ о познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
У току трајања поступка одлучивања о избору кандида-
та, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који 
се упућују на проверу психофизичке способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих поступака, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. По 
достављеном извештају са кандидатима ће се обавити 
разговор. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос доставити лично или 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс 
– за наставника физике”. Неуредне, непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених 
чл. 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, број 24 
/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139 став 1 тачке 1)-5), чланом 140 став 1 и став 2, чланом 
142 став 1 и 4. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) 
као и чл. 3 став 1 тачка 9. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 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) и 
то да: 1. има одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године; 2. да испуњава усло-
ве прописане чл. 3 ст. 1 тачка 9. Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стучних сарадника у 
основној школи; 3. има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 4. није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. 
има држављанство Републике Србије; 6. зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 7. у 
складу са чланом 142 став 1 да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из става 1 члана 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, а кандидат 
који нема 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. Уз одштампани и читко попуњен пријавни фор-
мулар који се може преузети на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете науке и технолошког раз-
воја (www.mpn.gov.rs/формулар за пријем у радни однос 
у установама образовања и васпитања) доставити: 
пријаву на конкурс са основним биографским подацима 
(својеручно потписана); оверену фотокопију дипломе 

о одговарајућем образовању или уверења о стеченом 
високом образовању (кандидат који има стечено висо-
ко образовање на студијама другог степена доставља 
оверену фотокопију дипломе другог степена и оверену 
фотокопију дипломе основних академских студија); ори-
гинал 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 шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, односно доказ о положеним испитима из педа-
гогогије и психологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате који 
поседују наведени доказ); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; уверење из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе: да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал или оверену фото-
копију- не старије од 6 месеци); доказ да кандидат није 
под истрагом, уверење из суда да против кандидата 
није спроведена истрага нити кривични поступак (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од б месеци); 
доказ о познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
У току трајања поступка одлучивања о избору кандида-
та, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који 
се упућују на проверу психофизичке способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих поступака, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. По 
достављеном извештају са кандидатима ће се обавити 
разговор. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова за пријем у радни однос доставити лично 
или поштом на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс – за наставника математике у Рајковићу”. Неу-
редне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ВРАЊЕ

СТРУЧНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 240

тел. 017/853-663

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Одговарајућа стручна спрема према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Просветни гласник“ бр. 4/2022, 
14/2022 и 15/2022) као и остали услови предвиђени Зако-
ном о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, противправног 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 дикриминаторно понашање 
и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе, уве-
рење о држављанству – не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију) уверење о 
некажњавању из казнене евиденције МУП-а, уверење 
основног суда да није подигнута оптужница или покре-
нута истрага, фотокопију личне карте, личну и радну био-
графију ЦВ (са контакт телефоном, и-мејлом и адресом 
становања). Комисија ће извршити ужи избор кандидата, 
које ће упутити на претходну психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима које врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака, у року од 8 дана, од дана истека рока 
за подношење пријава. О датуму обављања психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима канди-
дати ће бити благовремено обавештени од стране школе. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 

способности за рад са децом и ученицима изабрани кан-
дидат доставља пре закључена уговора о раду. Пријаве 
доставити на адресу школе, или у канцеларији секретара 
школе, у року од 8 дана од објављивања огласа. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

СРЕДЊА ШКОЛА “СЕЗАИ СУРОИ”
Бујановац, Миђени бб.

тел. 017/853-826

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20, 129/21 а то 
су: да има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 
и 2 закона о основама система образовања и васпитања, 
то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије или специалистичке академске студије, то јест високо 
образовање стечено: 1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидици-
линарне, трансдициплинарне студије другог степена које 
комбинује целине и одговарајуће научне односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трјању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има психичку физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има дозволу за рад (лицен-
цу) наставника (оригинал или оверена фотокопија); да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да 
има најмање осам година рада на пословима образовања 
и васпитања у установи за образовање и васпитање, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи следећу документацију: оверен 
препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању; ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу за наставника, васпитача или стручног 
сарадника; потврду о радном искуству у установи образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; уверење о неосуђиваности из казнене евиденције 
Министарства надлежног за унутрашње послове из суда из 
опште надлежности да се против кандидата не води посту-
пак; уверење привредног суда о неосуђиваности; уверење 
се да против кандидата не води кривични поступак; доказ 
о психичкој физичкој и здравственој способности за рад са 
децом ученицима – лекарско уверење не старије од шест 
месеци, а кандидати који буду изабрани ће накнадно пре 
заклучења уговора, доставити ново лекарско уверење; уве-
рење о држављанству Републике Србије; извод из матичне 
књиге рођених; доказ о резулататима стручно педагошког 
надзора школе и оцену спољашње вредности (само кан-
дидати који су предходно обављали дужност директора 
школе); оверен препис /фотокопију лиценце за директо-
ра школе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у 
служби са биографским подацима (необавезно); доказ о 
стручним и организационим способностима (необавезно). 
Кандидат може поднети и остала документа која могу пос-
лужити приликом доношења одлуке о избору (биографске 
податке, односно радну биографију, оквирни план рада за 
време мандата, докази о поседовању организационих спо-
собности). Рок за достављање пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови” Национал-
не службе за запошлавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети на разматрање. Пријавни формулар 
попунити на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја http/www.mpn.rs./
wp-conect/uploads/2015 formular za konkurisanje Документ 
одштампати и заједно са осталом потребном документа-
цијом доставити на адресу Средња школа „Сезаи Сурои”, 
17520 Бујановац, Миђени бб., са назнаком „Конкурс за 
директора“. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секертара школе преко телефона: 017/653-826 или 
063/8869-032.

Наука и образовање
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА“

17530 Сурдулица, Томе Ивановића 24 
тел. 017/814-119

1) Наставник саобраћајне групе 
предмета

2) Наставник електро групе предмета

3) Чистач

УСЛОВИ: Испуњеност општих услова у складу са одред-
бама Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18); 
испуњеност услова предвиђених одредбама чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 (I и II) - др. закони, 10/19, 
6/20 и 129/21), то јест у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним законом 
и то: 1. ако има одговарајуће образовање: (1) за радна 
места под тачком 1) и 2): наставник је лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање и то: на студијама дру-
гог степена:1. студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета и 2. студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговерајуће научне односно стручне 
области или области педагошких наука - у овом случају 
кандидат мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета). на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; потребно је поседовати одговарајуће висо-
ко образовање у складу са одредбама чл. 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 (I и II) - др. закони, 10/19, 
6/20 и 129/21); (2) за радно место под тачком 3) канди-
дат треба да има стечено основно образовање (1. степен 
стручне спреме). Канидати треба и: 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
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 дискриминаторно 
понашање; 4. да имају држављнство Републике Србије; 
5. да знају српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете 
и заједно са одштампаним пријавним формуларом уста-
нови доставља потребну документацију, и то: пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, наведеном адресом 
и контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (сведочанства) о стеченом образовању; ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству; очитану личну карту; извод из матичне 
књиге венчаних (уколико је промењено презиме); доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела прописана чланом 139 ст. 1тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (ново уверење 
преузето из МУП-а); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (доказ подноси кандидат пре закључења уговора 
о раду); доказ о знању српског језика, као језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад у школи (доставља се 
само ако одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику). Пријавом на конкурс кандидати дају своју 
сагласност да Установа врши обраду података о личности 
у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Пријаве се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене Пријаве неће се узети у разма-
трање.Пријаве слати, препорученом поштом, на следећу 
адресу: Техничка школа „ Никола Тесла”, 17530 Сурдули-
ца, Томе Ивановића 24, или исте доставити непосредно 
служби у секретаријату школе, радним данима од 8.00 до 
14.00 сати, са назнаком на коверти за које радно место се 
конкурише. Ближа обавештења могу се добити у секре-
таријату школе непосредно или путем телефона на број: 
017/824-119, особа за контакт: секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“САМИ ФРАШЕРИ”

Општина Бујановац, село Лучане
тел. 062/8786-804

1. Наставник технике и технологије

2. Наставник српског као нематерњег 
језика у вишем циклусу
за 61,11% радног времена

3. Наставник математике
за 88,89% радног времена

4. Чистачица
за рад у Лучану

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24 
/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) треба 
да испуњава и посебне услове прописане у чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, као и 
услове прописане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(наставници) и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова, односно да: 1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Одгова-
рајуће образовање је образовање које је стечено у складу 
са чланом 140 Закона о основома система образовања и 
васпитања, односно: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 2 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. Одговарајуће 
образовање за кандидата за чистачицу је основна школа. 
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. Документа која се достављају уз пријаву за конкурс: 
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању; 2. оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
3. уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (уве-
рење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а, не 
старије од 6 месеци); 4. оригинал или оверена фотокопија 
сведочанства из основне или средње школе или потврда из 
тих школа из које се види да је кандидат изучио предмет 
српски језик (за кандидате који су образовање стекли на 
албанском језику), а за кандидате који су стекли образо-
вање на српском – потврда (доказ) да је положио испит из 
албанског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, обзиром да се образовно-васпитни рад остварује 
на албанском језику; 5. лекарско уверење доставља само 
кандидат који буде изабран, накнадно, пре закључења уго-
вора; 6. оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; 7. кратка биографија; 8. кандидат за 
предмет српски као нематерњи језик доставља и доказе да 
је положио испите из Методике с основама глотодидактике, 
Методике наставе српског као нематерњег језика и Линг-
вистику у контакту (контактну лингвистику, Теорију језика 
у контакту) (за лица из члана 3 става 1 тачка 1б, подтач. 3) 
- 20) Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи као и потврду да је 
савладао обуку за наставу српског као нематерњег језика у 
трајању од 20 сати у организацији Завода за унапређивање 
образовања и васпитања - Центар за професионални раз-

вој запослених у образовањуКандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Настава се изводи на 
албанском језику. Рок за пријављивање кандидата је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
могу се поднети лично у затвореној коверти или препо-
рученом поштом на адресу школе: ОШ “Сами Фрашери”, 
Лучане, 17520 Бујановац, са назнаком „Конкурс за пријем у 
радни однос”. Ближа обавештења о конкурсу могу се доби-
ти од секретара школе, на телефон: 062/8786804.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

Сурдулица, Сурдуличких мученика бб.
тел. 017/825-051

Професор математике
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана породиљско 
одсуство а најкасније до краја школске 

године 31.08.2023. године, са 33,33% норме

УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет, мас-
тер математичар.

Професор физике
на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана а најкасније до 

краја школске године, са 30% норме

УСЛОВИ: завршен природно-математичарски факултет, 
департман за физику, звање мастер физичар.

Професор ветеринарске групе 
предмета (Фармакологија - вежбе, 

Епизоотиологија - вежбе, Породиљство 
- практична настава, Болести животиња 
- практична настава, Основи хирургије - 

практична настава)
на одређено време, до краја школске године 

31.08.2023. године, са 45,77% норме

УСЛОВИ: завршен факултет ветеринарске медицине, 
звање доктор ветеринарске медицине. Кандидат треба 
да испуњава услове прописане члановима 139, 140, 141 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020, 
129/2021), и то: да поседује одговарајуће образовање за 
наставнике у складу с одредбама чл. 139, 140, 141, 142 
Закона о основама система образовања и васпитања, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела при- мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међуна родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да има држављанство Репу-
блике 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 уверење о 
стеченом образовању- оригинал или оверену фотокопију, 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или овере-
ну копију, уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци) - оригинал или оверену копију, 
доказ да кандидат није 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 казне-
не евиденције о неосуђиваности (не старије од 6 месеци) 
- оригинал или оверену копију, доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Лекарско уверење, као доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, кандидат који буде изабран доставља пре 
закључења уговора о раду.Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију, тј. доказе о 
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испуњености услова, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи (поштом или лично) на 
горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за пријем у 
радни однос ______ (навести радно место за које се кон-
курише) - не отварати ”. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Докази о испуњавању усло-
ва предвиђених овим огласом, ако нису оригинални, него 
фотокопије или преписи, морају бити оверени у складу са 
Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Служ-
бени галасник РС”, број: 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир приликом 
доношења одлуке о избору кандидата по овом конкурсу.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе. Контакт телефон: 017-825-051.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које, поред општих услова предвиђених Законом о раду: 
1) поседује одговарајуће образовање, основно 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете. Потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, и то: доказ о одговарајућем образовању 
(диплому); доказ да нису осуђивани 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
ско понашање (уверење из МУП-а, не старије од 6 месе-
ци), доказ о држављанству (уверење које није старије од 
6 месеци) и извод МКР (са холограмом). Доказ о испуње-
ности услова под редним бројем 2 (лекарско уверење), 
кандидат прилаже пре закључења уговора о раду. Дока-
зи који се прилажу морају бити у оригиналу или оверени 
преписи / фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и путем телефона 013/834-573.

Секретар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које, поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
испуњава и посебне услове прописане одредбом чл. 139 ст. 
1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020 и то: 1) да има одговарајуће 
образовање које је прописано Правилником о организацији 
и систематизацији послова у основној школи “Јован Сте-
рија Поповић” Вршац и то стечено високо образовање: – на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године из области економских нау-
ка; – на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, из области економских нау-
ка.2) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-

летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете. 
Потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи, и то: доказ о одго-
варајућем образовању (диплому); доказ да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање (уверење из МУП-а, не старије 
од 6 месеци), доказ о држављанству (уверење које није 
старије од 6 месеци), доказ о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није 
стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе) и извод МКР (са холограмом). Доказ о испуње-
ности услова под редним бројем 2 (лекарско уверење), 
кандидат прилаже пре закључења уговора о раду. Дока-
зи који се прилажу морају бити у оригиналу или оверени 
преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

26343 Избиште, Исе Јовановића 5
тел. 013/893-050

e-mail: oszzizbiste@gmail.com

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
– одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), кан-
дидат треба да испуњава и услове прописане Законон о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и то: да има завршено 
основно образовање односно 1. НОКС ниво образовања; да 
је држављанин Републике Србије; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да зна српски језик; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе 
у оригиналу или овереном препису / фотокопији следећу 
документацију: извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци; диплому или 
уверење о стеченој стручној спреми; доказ о неосуђива-
ности 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 родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, не старији од шест месеци 
(издаје полиција); одштампан и попуњен пријавни форму-
лар са сајта Министарства просвете; доказ о знању српског 
језика (достављају кандидати који су образовање стекли 
на другом језику); краћу радну биографију (осим кандидата 
који први пут заснивају радни однос). Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима вршиће 
Национална служба за запошљавање пре доношења одлу-

ке о избору кандидата. Кандидат који буде био изабран у 
обавези је да пре закључења уговора о раду достави доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење), не старије од 
шест месеци. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Кандидати достављају на адресу школе ул. Исе 
Јовановића бр. 5, 26343 Избиште, са назнаком „Конкурс за 
чистачицу”. Додатне информације на телефон 013/893-050.

ГИМНАЗИЈА „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ 
БРАЦА”

26300 Вршац, Михајла Пупина 1
тел. 013/836-448

e-mail: administracija@vrsackagimnazija.edu.rs

Референт за финансијско - 
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
члановима 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021 – даље: Закон) и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Гимназији ”Борислав 
Петров Браца” Вршац и то: да има одговарајуће средње 
образовање – четврти степен стручне спреме, стечен 
након завршене средње школе правно-економског смера 
или другог смера; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривична дела за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није утврђено дискриминаторно понашање, у 
смислу члана 139 став 1 тачка 3) Закона; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, уз који се доставља потребна документација, 
односно докази о испуњености услова за избор канди-
дата, и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању, 
Оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и 
врсте стручне спреме. доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1тачка 3) Закона и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или 
оверена фотокопија и да није старије од шест месеци) из 
МУП-а; доказ да кандидат има држављанство Републике 
Србије (уверење - не старије од шест месеци); доказ о 
познавању српског језика, као језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - 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). Напомена: доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) 
доставља само изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Осим наведеног, кандидати достављају и оста-
ла документа од значаја за одлучивање, и то: извод из 
матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија да није 
старије од шест месеци) и радну и личну биографију са 
адресом и контакт телефоном – ЦВ. По завршетку кон-
курса примљена документација се не враћа кандидатима. 
Благовременом пријавом сматра се пријава која је под-
нета у року утврђеном у конкурсу, као и пријава која је 
предата препорученом поштом, у ком случају се као дан 
пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а 
када последњи дан за подношење пријаве пада у недељу 
или дане државног празника, рок за пријаву помера се 
за следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра 
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове за избор у складу са Законом 
и овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријава се може поднети у 
просторијама школе или предати препорученом поштом 
на адресу: Гимназија „Борислав Петров Браца”, 26300 
Вршац, Михајла Пупина 1, са назнаком “За конкурсну 
комисију” и назначити за које радно место се конкурише. 
Информације о конкурсу могу се добити телефоном на 
број 013/836-448.

Наука и образовање
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Техничар одржавања информационих 
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
члановима 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021 – даље: Закон) и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Гимназији” Борислав 
Петров Браца” Вршац и то: да има одговарајуће образо-
вање, односно четврти степен стручне спреме, знање рада 
на рачунару (приложити сертификат/ уверење о похађању 
курса/ програма за рад на рачунару, у супротном врши 
се провера знања рада на рачунару приликом разговора 
са кандидатима у седишту послодавца) и најмање једну 
година радног искуства (потврда о радном искуству); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривична дела за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није 
утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139 
став 1 тачка 3) Закона; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, уз који се доставља потребна документација, 
односно докази о испуњености услова за избор кандидата, 
и то:  доказ о стеченом одговарајућем образовању, оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте струч-
не спреме, сертификат / уверење о похађању курса / про-
грама за рад на рачунару, у супротном врши се провера 
знања рада на рачунару приликом разговора са кандида-
тима у седишту послодавца и потврда о радном искуству. 
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1тачка 3) Закона и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (оригинал или оверена фотокопија и да није 
старије од шест месеци) из МУП – а, доказ да кандидат има 
држављанство Републике Србије (уверење - не старије 
од шест месеци); доказ о познавању српског језика, као 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - дос-
тавља само кандидат који није стекао образовање на срп-
ском 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 остала документа од значаја за одлу-
чивање, и то: извод из матичне књиге рођених издат на 
прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија да није старије од шест месеци) и радну и лич-
ну биографију са адресом и контакт телефоном – ЦВ. По 
завршетку конкурса примљена документација се не враћа 
кандидатима. Благовременом пријавом сматра се пријава 
која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и пријава 
која је предата препорученом поштом, у ком случају се као 
дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а 
када последњи дан за подношење пријаве пада у недељу 
или дане државног празника, рок за пријаву помера се 
за следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра 
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове за избор у складу са Законом 
и овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријава се може поднети у 
просторијама школе или предати препорученом поштом на 
адресу: Гимназија „Борислав Петров Браца” 26300 Вршац, 
Михајла Пупина 1, са назнаком “За конкурсну комисију” и 
назначити за које радно место се конкурише. Информације 
о конкурсу могу се добити телефоном на број 013/836-448.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МАРКО СТОЈАНОВИЋ”

26348 Врачев Гај, Марко Стојановић 222

Наставник физичког васпитања
са 95% радног времена, место рада Врачев 

Гај

УСЛОВИ: За обављање послова радног места наставника 
физичког васпитања може се засновати радни однос са 
лицем које испуњава услове прописане чланом139 и 140 
Закона о основама системаобразовања и васпитањаи које 

је стеклообразовање у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник“ бр. 2/20). Поред општих 
услова предвиђених Законом кандидати треба да испуња-
вају следеће посебне услове: да имају психичку и физичку 
и здравствену способност за рад са децом иученицима, да 
нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дела 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
однајмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица илиродоскрвнуће, 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају српски језики језик на којем 
остварује васпитно-образовни рад. Кандидат је дужан да 
попуни пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, наукеи технолошког развоја, 
који у штампаној форми доставља уз конкусрну документа-
цију.Уз пријаву кандидати прилажу: извод из матичне књи-
ге рођених, односно венчаних уколико је настала промена 
презимена, (оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци), уверење о држављанству, (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци), оверене фотоко-
пије дипломе о завршеним нивоима студија из области за 
које је конкурс објављен, не старије од 6 месеци (кандидат 
који има образовање стечено на студијама другог степе-
на доставља оверену фотокопију дипломе другог степена 
и оверену фотокопију дипломе основних академских сту-
дија); биографију у штампаном облику, уверење надлежне 
полицијске управе да против њих није изречена правнос-
нажна пресуда.

Домар - мајстор одржавања
место рада Врачев Гај

УСЛОВИ: За обављање послова радног места домар – мајс-
тор може се засновати радни однос са лицем које испуњава 
следећеуслове: трећи или четврти степенстручне спреме- 
електро, механичарске, столарскеили водоинсталатерске 
струке; положен стручни испит за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем у котлар-
ници). Поред општих услова кандидати треба да испуња-
вају следеће посебне услове: да имају психичку и физичку 
и здравствену способност за рад са децом иученицима, да 
нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дела 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
однајмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица илиродоскрвнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије, да знају српски језик. Кандидат је дужан да 
попуни пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, наукеи технолошког развоја, 
који у штампаној форми доставља уз конкусрну докумен-
тацију.Уз пријаву кандидати прилажу: диплому о стеченој 
стручној спреми, (оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци), уверење о стручној оспособљености 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци) 
уверење о држављанству, (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старија од 6 месеци) извод из матичне књиге рође-
них - (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци) - уверење надлежне полицијске управе да против 
њих није изречена правноснажна пресуда; биографију у 
штампаном облику.

Чистачица
за рад у подручној школи у Банатској 

Паланци

УСЛОВИ: За обављање послова радног места чистачице 
може се засновати радни однос са лицем које испуња-
васледећеуслове: први степен стручне спреме- односно 
завршена основна школа. Поред општих услова кандида-
ти треба да испуњавају следеће посебне услове: да имају 
психичку и физичку и здравствену способност за рад са 
децом иученицима, а нису правоснажном пресудом осуђи-
вани за кривична дела за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању однајмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица илиродоскрв-
нуће, за кривично дело примање или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да имају 

држављанство Републике Србије, да знају српски језик. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, наукеи 
технолошког развоја, који у штампаној форми доставља уз 
конкусрну документацију. Уз пријаву кандидати прилажу: 
диплому о стеченој стручној спреми, завршена основна 
школа (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци) уверење о држављанству, (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци) извод из матичне књи-
ге рођених, односно венчаних уколико је дошло до про-
мене презимена - (оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци) доказ о неосуђиваности кандидата из 
СУП-а, биографија у штампаном издању. 

ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова у погледу психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима, не старије од 6 месеци, достављају кандидатикоји 
буду изабрани, пре закључења уговора о раду. Доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност са децом 
и ученицима-лекарско уверење, подноси се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови”. Пријавни форму-
лар са потребном документацијом може се донети лично 
или доставити поштом у затвореној коверти на адресу: 
Основна школа “ Марко Стојановић” Врачев Гај, ул.Марка 
Стојановића 222, контакт телефон: 013/856-197. За радна 
места број 1, лица која нису стекла образовање на српском 
језику, достављају доказ да су стекли средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује образо-
во-васпитни рад (на српском) или су положили испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано 
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник кон-
курса, поред документације коју доставља у писаној изјави 
наведе за коју се од предвиђених могућности опредељује, 
да орган прибави податке о којима се води службена еви-
денција (у овој изјави мора навести име и презиме, датум 
рођења, ЈМБГ и име родитеља.) или да ће то кандидат учи-
нити сам. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
“9. СРПСКА БРИГАДА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат уз молбу прилаже: попуњен формулар 
који се налази на званичном сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију сведо-
чанства о завршеном основном образовању и васпитању; 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију), не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију) не старији од 
6 месеци; уверење надлежне полицијске управе о неосуђи-
ваности правноснажном пресудом за кривична дела за која 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дело против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену санкцију и 
да за њега није у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом (лекарско уверење) 
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Пријаве доставити на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 80% радног времена, на одређено време 
до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Услови прописани чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) и VII степен стручне спреме за 
конкретно занимање према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 

Наука и образовање
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11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 
и 4/2021), а у складу са чланом 140 горе наведеног закона. 
Кандидат уз молбу прилаже: попуњен формулар који се 
налази на званичном сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију) не ста-
рије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију) не старији од 6 месеци; 
уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривична дела за која је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дело против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену санкцију и да за 
њега није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, доказ да је кандидат положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокпија) уколико је образовање 
стекао на страном језику. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом (лекарско уве-
рење) изабрани кандидат доставља пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве доставити на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 8 
дана од дана објављивања конкурса.

Наставник технике и технологије
са 90% радног времена, на одређено време 

до повратка запосленог са функције вршиоца 
дужности директора школе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање 
према Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016 и 2/2017), а у складу са члановима 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. број 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021). 
Кандидат уз молбу прилаже: попуњен формулар који се 
налази на званичном сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем образовању (професор 
психологије, дипломирани психолог - општи смер или смер 
школске психологије, дипломирани школски психолог - 
педагог, дипломирани школско-клинички психолог, дипло-
мирани психолог, мастер психолог); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 
месеци, извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију) не старији од 6 месеци, уверење 
надлежне полицијске управе о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривична дела за која је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дело против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену санкцију и да за 
њега није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, доказ да је кандидат положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокпија) уколико је образовање 
стекао на страном језику.Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом (лекарско уве-
рење) изабрани кандидат доставља пре закључења угово-
ра о раду.Пријаве доставити на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 8 
дана од дана објављивања конкурса.

Наставник информатике и рачунарства
са 10% радног времена, на одређено време 

до повратка запосленог са функције вршиоца 
дужности директора школе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање 
према Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016 и 2/2017), а у складу са члановима 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. број 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021). 
Кандидат уз молбу прилаже: попуњени формулар који се 
налази на званичном сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем образовању (професор 

психологије, дипломирани психолог - општи смер или смер 
школске психологије, дипломирани школски психолог - 
педагог, дипломирани школско-клинички психолог, дипло-
мирани психолог, мастер психолог), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 
месеци, извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију) не старији од 6 месеци, уверење 
надлежне полицијске управе о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривична дела за која је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дело против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену санкцију и да за 
њега није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, доказ да је кандидат положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокпија) уколико је образовање 
стекао на страном језику. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом (лекарско уве-
рење) изабрани кандидат доставља пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве доставити на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 8 
дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР”
19214 Рготина, Светосавска 2

Домар / мајстор одржавања
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и 
услове у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 
– други закони, 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидат треба да 
има одговарајуће образовање (III или IV степен средње 
стручне спреме) или одговарајућу стручну квалификациону 
оспособљености, као и да поседује положен стручни испит 
за рад са судовима под притиском за послове руковања 
постројењем у котларници. Сваки од кандидата треба да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: да има одговарајуће образо-
вање, да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Уз пријаву кандидати подносе: Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете - http://www.mnp.gov.rs/ 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар 
достављају и следећу документацију: молбу, краћу биогра-
фију; оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, кандидат који има високо образовање стече-
но на студијама другог степена доставља оверену копију 
дипломе другог степена и оверену копију дипломе основ-
них академских студија; доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други 
документ издат од стране МУП-а РС, оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да кандидат има држављанство Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења); 
доказ о познавању српског језика, као језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат 
који није стекао образовање на српском језику (потврда, 
уверење или други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одговарајуће висо-
кошколске установе - оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија или 
оригинал).Лекарско уверење којим се потврђује да канди-
дат има психичку, физичку здравствену способност за рад 
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Пријаве 
на конкурс слати на горе наведену адресу, у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурсну комисију “. Непотпуне 

и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир. Рок за 
подношење пријава: 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидат ће бити писменим путем обавештен о исходу 
конкурса. Ближа обавештења могу се добити на телефон 
019/466-119.

СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник предметне наставе - 
наставник физичког васпитања

са 20% норме, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог до 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 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 посебне услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21), односно да: 1) има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 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), које 
је стекао на: а) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно друге стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинрне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајањуод најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и 
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичко струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим оразовањем. У складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама (“Службенигласник РС- Просветни 
гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22): 1) професор физичког 
васпитања; 2) дипломирани педагог физичке културе; 3) 
професор физичке културе; 4) професор физичког васпи-
тања – дипломирани тренер са назнаком спортске гране; 
5) професор физичког васпитања – дипломирани организа-
тор спортске рекреације; 6) професор физичког васпитања 
– дипломирани кинезитерапеут; 7) дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта – мастер; 8) дипломира-
ни професор физичког васпитања кинезитерапије – мас-
тер; 9) мастер професор физичког васпитања и спорта; 
10) мастер професор физичког васпитања и кинезитера-
пије; 11) мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет); 12) мастер спорт-
ске и терапијске физичке активности.Лице које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије из области физичког васпитања 
и спорта.2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца или које је осуђено за; кривична дела насиље 
у породици; одузимање малолетног лица; запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрчену 
кривичну санкцију, ни лице за које је у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језики језик на коме 
се остварује образовно- васпитни рад.Кандидат попуња-
ваја формулар за пријем у радни однос у установи обра-
зовања и васпитања који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (уписати број телефона/мејл адресу). Уз пријав-
ни формулар кандидат доставља следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе (односно уверења уколико 
диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и 
врсти образовања; уверење о неосуђиваности надлежне 
полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од 3 месеца, уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рође-
них са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), 
уколико кандидат није стекао образовање на српском јези-
ку доставља доказ (уверење или потврду) да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе; биографија. Уверења која се достављају 
не смеју бити старија од 6 месеци. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именуједиректор. Конкурсна комисија 

Наука и образовање
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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 спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака о чему ће кандидати бити обавештени 
путем телефона 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 коми-
сија обавља разговор са кандидатима из претходног става, 
и о томе сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. О тер-
минима за разговор кандидати ће бити обавештени путем 
телефона на бројеве које су навели или на наведене мејл 
адресе. Директор школе доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од дана достављања 
образложене листе обављеног разговора. Лекарско уве-
рење - доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће 
доставитипре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати уразматрање.Инфор-
мације о конкурсу могу се добитина следећи број телефо-
на 030 /463-391. Пријаве се достављају на адресу: Средња 
школа „Никола Тесла” Бољевац, ул. Кнеза Милоша број 13, 
19370 Бољевац, са назнаком „За конкурс- за радно место 
наставника физичког васпитања на одређено време, ради 
замене одсутног запосленог до 60 дана”. 

Шеф рачуноводства
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог до 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 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 посебне услове прописа-
не чланом 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), односно: 1) високо образо-
вање из области економије на основним студијама у обиму 
од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; на студија-
ма у трајању до три године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузет-
но средње образовање и радно искуство на тим послови-
ма стечено до дана ступања на снагу ове уредбе (најмање 
пет година радног искуства на пословима са средњим 
образовањем и знање рада на рачунару); 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казназатвора у трајању од најмање три месеца или које је 
осуђено за; кривична дела насиље у породици; одузимање 
малолетног лица; запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изрчену кривичну санкцију, ни лице 
за које је у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језики језик на коме се остварује образовно- вас-
питни рад. Кандидат попуњаваја формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (уписати број телефона 
/ мејл адресу). Уз пријавни формулар кандидат доставља 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
(односно уверења уколико диплома није издата) о стече-
ном одговарајућем степену и врсти образовања; уверење 
о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал 
или оверена фотокопија), не старије од 3 месеца, уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од 6 месеца, извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија), уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику дос-
тавља доказ (уверење или потврду) да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе; - биографија. Уверења која се достављају не 
смеју бити старија од 6 месеци.Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност улова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава.Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана, биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака о чему ће кандидати бити обавештени 
путем телефона на бројеве које су навели или на наведене 
мејл адресе.Конкурсна комисија ће сачинити листу канди-

дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене и обавити разговор са њима. О терминима за разговор 
кандидати ће бити обавештени путем телефона на броје-
ве 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 психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат ће доставитипре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати уразматрање. Информације о конкурсу могу се 
добити на следећи број телефона: 030/463-391.пријаве 
се достављају на адресу: Средња школа „Никола Тесла” 
Бољевац, ул. Кнеза Милоша број 13, 19370 Бољевац, са 
назнаком „За конкурс-за радно место шефа рачуноводства 
на одређено време ради замене одсутног запосленог до 60 
дана”. 

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Књегиње Љубице 5

Оглас објављен 18.01.2023. године у публикацији “Посло-
ви” (број 1023), исправља се за радно место наставник 
предметне наставе, ради извођења наставе и других 
облика образовно-васпитног рада за ученике са посеб-
ним способностима за рачунарство и информатику за 
предмете из члана 6. став 1 тачка 2) Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији, односно за 
предмете „Примена рачунара”, „Програмирање”, „Рачу-
нарски системи”, „Оперативни системи и рачунарске 
мреже”, „Објектно оријентисано програмирање”, „Базе 
података”, „Програмске парадигме” и „Веб програми-
рање”, исправља се тако што се брише текст „По пре-
дметном 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 наведених предмета”. У осталом делу оглас 
остаје непромењен.

ЗРЕЊАНИН

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
“ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Скерлићева 2

Наставник предметне наставе куварство 
и наставник практичне наставе - 

професионална пракса
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 
- одлука УС), треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања односно да: 1. има одговарајуће образо-
вање: у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања које је стекло а) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета и студије дру-
гог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
2. има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 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 за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. има држављанство РС; 
5. зна српски језик и језик на ком се остварује образов-
но - васпитни рад. Врста и степен стручне спреме пропи-
сана је подзаконским актом и то: Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Трговина, угоститељство и туризам (“Сл. гл. РС“ бр. 

4/2022, 14/2022., Куварство: (1) виши стручни радник тех-
нологије куварства; (2) гастролог; (3) менаџер хотелијер-
става, смер гастрологија; (4) виши стручни радник угос-
титељско туристичке струке, занимање кулинарство; (5) 
виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство; 
(6) виши угоститељ; (7) виши угоститељ - гастролог; (8) 
виши стручни радник - комерцијалист угоститељства; (9) 
комерцијалист угоститељства; (10) виши стручни радник 
организатор пословања у угоститељству - одсек кули-
нарство; (11) менаџер хотелијерства, смер гастрономија; 
(12) менаџер у гастрономији; (13) струковни менаџер 
гастрономије; (14) струковни економиста за туризам и 
угоститељство; (15) струковни економиста на студијском 
програму - туризам и угоститељство; (16) економиста 
за туризам и угоститељство; (17) дипломирани менаџер 
гастрономије; (18) дипломирани менаџер - гастрономија; 
(19) дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, 
на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су на студијама 
изучавани наставни садржаји из области предмета; (20) 
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, ако 
су на основним академским студијама изучавани наставни 
садржаји из области предмета; (21) мастер менаџер, прет-
ходно завршене основне академске студије на студијском 
програму Менаџер у гастрономији; (22) мастер економис-
та, претходно завршене основне академске студије на сту-
дијском програму Туризам и хотелијерство, ако су у току 
студија изучавани наставни садржаји из области предме-
та; (23) струковни менаџер у туризму и угоститељству, 
ако су изучавани наставни садржаји из области предме-
та; (24) специјалиста струковни економиста за пословну 
економију и менаџмент угоститељства и гастрономије, 
ако су изучавани наставни садржаји из области предме-
та. Лице из ове тачке мора да има претходно стечено 
средње образовање за образовни профил, односно смер: 
кувар, кувар техничар, техничар кулинар или кулинарски 
техничар.Професионална пракса - за образовни профил 
кувар (1) виши стручни радник технологије куварства; 
(2) гастролог; (3) менаџер хотелијерстава, смер гастроло-
гија; (4) виши стручни радник угоститељско туристичке 
струке, занимање кулинарство; (5) виши стручни радник 
у угоститељству, смер кулинарство; (6) виши угоститељ; 
(7) виши угоститељ - гастролог; (8) виши стручни рад-
ник - комерцијалист угоститељства; (9) комерцијалист 
угоститељства; (10) виши стручни радник организатор 
пословања у угоститељству - одсек кулинарство; (11) 
менаџер хотелијерства, смер гастрономија; (12) менаџер у 
гастрономији; (13) струковни менаџер гастрономије; (14) 
струковни економиста за туризам и угоститељство; (15) 
струковни економиста на студијском програму - туризам 
и угоститељство, и студијском програму - туризам и хоте-
лијерство; (16) економиста за туризам и угоститељство; 
(17) дипломирани менаџер гастрономије; (18) дипломи-
рани менаџер - гастрономија; (19) дипломирани еконо-
миста - менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијески 
менаџмент, ако су на студијама изучавани наставни садр-
жаји из области предмета; (20) дипломирани економиста 
- менаџер за хотелијерство или менаџер за туризам, ако 
су на основним академским студијама изучавани наставни 
садржаји из области предмета; (21) мастер менаџер, прет-
ходно завршене основне академске студије на студијском 
програму Менаџер у гастрономији; (22) мастер економис-
та, претходно завршене основне академске студије на сту-
дијском програму Туризам и хотелијерство, ако су у току 
студија изучавани наставни садржаји из области предме-
та; (23) струковни менаџер у туризму и угоститељству, 
ако су изучавани наставни садржаји из области предме-
та; (24) специјалиста струковни економиста за пословну 
економију и менаџмент угоститељства и гастрономије, 
ако су изучавани наставни садржаји из области предмета; 
(25) мастер туризмолог, претходно завршене студије на 
студијском програму Менаџер у гастрономији. Лице мора 
имати претходно стечено средње образовање за образов-
ни профил, односно смер: кувар, кувар техничар, техни-
чар кулинар или кулинарски техничар. Учесници конкурса 
треба да доставе: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стру-
чне спреме 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. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са 
потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 
дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса 
у огласним новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве 
се шаљу поштом или предају лично на адресу: Економ-
ско-трговинска школа”Јован Трајковић” Зрењанин, 23000 
Зрењанин, Скерлићева бр. 2, са назнаком „За конкурс”.

Наука и образовање
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ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
“9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Дефектолог – наставник
у целодневној настави у посебним условима

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање у складу са 140 
Закона о основама система образовања и васпитања које је 
стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије): студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та, - студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука уз претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра 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. Додатни услови 
за радно место дефектолог-наставник у целодневној настави 
у посебним условима: кандидат треба да испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања који су прописани чл. 3, 
4 и 7 Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је: 1. 
професор, односно дипломирани дефектолог за рад са 
децом ментално ометеном у развоју; 2. дипломирани дефе-
ктолог - олигофренолог; 3. мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама 
у менталном развоју; 4. дипломирани дефектолог - мастер, 
који је на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју; 5. професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; 
6. дипломирани дефектолог – сурдоаудиолог; 7. дипломира-
ни дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима 
оштећеног слуха; 8. наставник дефектолог одсека (групе или 
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 9. мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
глувих и наглувих особа; 10. дипломирани дефектолог - мас-
тер, који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехабилитација глу-
вих и наглувих особа; 11. мастер дефектолог, који је на 
основним односно мастер академским студијама завршио 
модул сметње и поремећаји слуха, 12. професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног вида; 
13. дипломирани дефектолог - тифлолог; 14. мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са оштећењем вида; 15. дипломирани дефектолог - 
мастер, који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са оштећењем вида; 16. мастер дефектолог, који је на 
основним, односно мастер академским студијама завршио 
модул сметње и поремећаји вида; 17. професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалидним 
лицима; 18. мастер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 
19. дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација особа са моторичким поре-
мећајима; 20. мастер дефектолог, који је на основним, однос-
но мастер академским студијама завршио модул моторичке 
сметње и поремећаји; 21. дипломирани дефектолог - мастер 
који је на основним академским студијама завршио смер 
инклузивно образовање; 22. мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио студијски програм 
за специјалног едукатора; 23. дипломирани дефектолог - 
мастер, који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног едукатора; 24 професор 
разредне наставе; 25. професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учитељском шко-

лом; 26. професор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу; 27. мастер учитељ; 28. дипломирани учитељ 
– мастер; 29. професор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу; 30. лице из члана 7. Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и вас-
питача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
17/2018 и 6/2020). Приликом пријављивања на конкурс кан-
дидат је дужан да достави: попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образо-
вање по прописима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању првог степена. 
Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања). Када је образовање стечено у систему војног школ-
ства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фото-
копију решења министра надлежног за послове образовања 
и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања). Уколико у 
дипломи није наведен студијски програм студија потребно је 
да кандидат достави оверену копију додатка дипломи или 
потврде факултета из које се види који студијски програм је 
кандидат завршио; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој или висо-
кој стручној спреми на српском језику или оверену фотоко-
пију потврде којом се доказује да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске установе 
- за доказ о знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; оригинал или оверену фотокопију дока-
за о стеченој одговарајућој оспособљености за рад са децом 
и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом однос-
но оригинал или оверену фотокопију увререња о поседо-
вању стручне дефектолошке оспособљености или оверену 
фотокопију дипломе односно уверења о поседовању струч-
не спреме дипломираног дефектолога - за лица из члана 7 
Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом за која се тражи; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно 
оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а који-
ма се доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају на горе наве-
дену адресу, путем поште или лично у просторијама школе, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији Националне службе за запошљавање „Послови”. У 
пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе кон-
такт 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 задуже-
на је Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске и адми-
нистративне послове - административни радник. 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.Неблаговремене и непотпуне пријаве коми-
сија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тра-
жене 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.У 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос. Уколико канидат не дође на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају 
услове и сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове у року од 15 радних дана од дана сачиња-

вања листе кандидата који испуњавају услове.Образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове комисија дос-
тавља директору у року од 8 дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од достављања образ-
ложене листе.Уколико кандидат не дође на разговор у зака-
заном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс 
те ће комисија његову пријаву одбацити.

Дефектолог – васпитач
у развојној групи

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 39 став 1 тачка 6 Закона о предшколском васпи-
тању и образовању односно чланом 140 ст. 1-3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - дефектолог 
који је образовање стекао: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука уз претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
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 кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Репу-
блике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на 
конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који уређују високо обра-
зовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог 
степена. Када је образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидат доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образовање стечено 
у систему војног школства, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања). Када је образовање стечено у иностранству, кан-
дидат доставља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, васпитача, однос-
но стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања). Уколико у дипломи није 
наведен студијски програм студија потребно је да канди-
дат достави оверену копију додатка дипломи или потврде 
факултета из које се види који студијски програм је канди-
дат завршио; оригинал или оверену фотокопију уверења 
из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној 
спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде 
којом се доказује да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе - за доказ 
о знању српског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар 
и важеће, односно оверене фотокопије докумената траже-
них у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за 
пријем у радни однос на оглашено радно место, кандида-
ти достављају на горе наведену адресу, путем поште или 
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лично у просторијама школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. У пријави на конкурс канди-
дат обавезно мора да наведе контакт телефон и адресу за 
пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена 
је Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске и адми-
нистративне послове - административни радник. 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају кон-
курсом тражене 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 служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико кани-
дат не дође на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
кандидата који испуњавају услове и сачињава образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају услове у року од 
15 радних дана од дана сачињавања листе кандидата који 
испуњавају услове.Образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове комисија доставља директору у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од достављања образложене листе.Уко-
лико кандидат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

Дефектолог – наставник
у посебним условима - корективно 

стимулативне вежбе – логопедске вежбе – 
подршка

3 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање у складу са 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије): студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука уз претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
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 кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство Републи-
ке Србије; 5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Додатни услови за радно место 
дефектолог – наставник у посебним условима- коректив-
но стимулативне вежбе - логопедске вежбе - подршка: 
кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и 
врсте образовања који су прописани чланом 7 став 4 тачка 
1 Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи за уче-
нике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да 
је: 1. професор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са децом са сметњама у говору; 2. дипломирани дефекто-
лог - логопед; 3. мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Лого-
педије; 4. дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам Логопедије; 5. дипломирани дефектолог - мастер 
који је на основним академским студијама завршио смер 
логопедија; 6. мастер логопед. Приликом пријављивања на 
конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који уређују високо обра-

зовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог 
степена. Када је образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидат доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образовање стечено 
у систему војног школства, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања). Када је образовање стечено у иностранству, кан-
дидат доставља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, васпитача, однос-
но стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања). Уколико у дипломи није 
наведен студијски програм студија потребно је да канди-
дат достави оверену копију додатка дипломи или потврде 
факултета из које се види који студијски програм је канди-
дат завршио; оригинал или оверену фотокопију уверења 
из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној 
спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде 
којом се доказује да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе - за доказ 
о знању српског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар 
и важеће, односно оверене фотокопије докумената траже-
них у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за 
пријем у радни однос на оглашено радно место, кандида-
ти достављају на горе наведену адресу, путем поште или 
лично у просторијама школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. У пријави на конкурс канди-
дат обавезно мора да наведе контакт телефон и адресу за 
пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена 
је Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске и адми-
нистративне послове - административни радник. 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају кон-
курсом тражене 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 служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико кани-
дат не дође на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
кандидата који испуњавају услове и сачињава образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају услове у року 
од 15 радних дана од дана сачињавања листе кандидата 
који испуњавају услове. Образложену листу свих кандида-
та који испуњавају услове комисија доставља директору у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Директор установе доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од достављања образложене листе. 
Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

Дефектолог – наставник
у посебним условима - корективно 

стимулативне вежбе - вежбе реедукације 
психомоторике - подршка

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање у складу са 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске 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 педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 

комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука уз претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни усло-
ви за радно место дефектолог – наставник у посебним усло-
вима - корективно стимулативне вежбе - вежбе реедука-
ције психомоторике-подршка: кандидат треба да испуњава 
услове у погледу степена и врсте образовања који су про-
писани чланом 7 став 4 тачка 3 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпи-
тача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
17/2018 и 6/2020), односно да је: 1. професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са децом ментално омете-
ном у развоју, 2. дипломирани дефектолог - олигофрено-
лог; 3. мастер дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; 
4. дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју; 5. професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима; 6. мас-
тер дефектолог, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са моторичким поремећајима; 7. дипломи-
рани дефектолог - мастер, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 8. 
мастер дефектолог, који је на основним односно мастер 
академским студијама завршио модул моторичке сметње и 
поремећаји; 9. мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм за специјал-
ног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 10. дипломи-
рани дефектолог - мастер који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за специјалног реха-
билитатора за вишеструку ометеност; 11. дипломирани 
дефектолог - мастер који је на основним академским сту-
дијама завршио смер вишеструка ометеност; 12. дипломи-
рани дефектолог - мастер који је на основним академским 
студијама завршио смер инклузивно образовање; 13. мас-
тер дефектолог, који је на основним односно мастер ака-
демским студијама завршио модул сензомоторичке сметње 
и поремећаји; 14. професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са децом оштећеног вида, 15. дипломирани 
дефектолог - тифлолог; 16. мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида; 17. дипломирани дефектолог - мастер, 
који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са оштећењем вида; 18. мастер дефектолог, који је 
на основним, односно мастер академским студијама завр-
шио модул сметње и поремећаји вида; 19. професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштеће-
ног слуха; 20. дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог; 
21. дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за 
рад са лицима оштећеног слуха; 22. наставник дефектолог 
одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слу-
ха; 23. мастер дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација глувих и наглувих особа; 24 дипломирани 
дефектолог - мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација глувих и наглувих особа; 25. мастер дефе-
ктолог, који је на основним, односно мастер академским 
студијама завршио модул сметње и поремећаји слуха. При-
ликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да дос-
тави: попуњен пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образовање по прописи-
ма који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. 
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стече-
ном високом образовању првог степена. Када је образо-
вање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у 
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Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлежног за посло-
ве образовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања).-Када 
је образовање стечено у систему војног школства, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање стечено у 
иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова у погледу сте-
ченог образовања за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3 
Закона о основама система образовања и васпитања). Уко-
лико у дипломи није наведен студијски програм студија 
потребно је да кандидат достави оверену копију додатка 
дипломи или потврде факултета из које се види који сту-
дијски програм је кандидат завршио; 3. оригинал или ове-
рену фотокопију уверења из казнене евиденције Министар-
ства унутрашњих послова; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној 
средњој, вишој или високој стручној спреми на српском 
језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да 
је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе - за доказ о знању српског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно овере-
не фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају на горе наве-
дену адресу, путем поште или лично у просторијама школе, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији Националне службе за запошљавање „Послови”. У 
пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе кон-
такт телефон и адресу за пријем поште. За давање оба-
вештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт 
за правне, кадровске и административне послове - админи-
стративни радник. 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.Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати 
који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у рад-
ни 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 приме-
ном стандардизованих поступака.У року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико канидат не дође на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе кандидата који испуњавају услове и 
сачињава образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове у року од 15 радних дана од дана сачињавања 
листе кандидата који испуњавају услове.Образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове комисија дос-
тавља директору у року од 8 дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од достављања 
образложене листе.Уколико кандидат не дође на разговор 
у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на 
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23252 Бока, Маршала Тита 33

тел. 023/3846-604

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
чланом 24 ст. 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 
95/18 – аутентично тумачење) треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139 ст. 1, т. 1), 2), 3), 4). и 
5) Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 
и 129/21). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи и то: уверење о држављанству 

(оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (са холограмом или 
оверена фотокопија); оверен препис или оверену фото-
копију сведочанства о завршеном основном образовању; 
лекарско уверење, да лице има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; извод 
из казнене евиденције да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци); потврду одговарајуће установе да је канди-
дат положио испит из српског језика (само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику). Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи (оригинал или овере-
ну фотокопију): диплому о завршеној школи; уверење о 
држављанству РС; биографију; попуњену пријаву скинуту 
са сајта Министрства просвете, науке и технолошког раз-
воја у одељку ново на сајту. Пријаве слати на адресу школе. 
Непотпуне и не благовремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од објављивања кон-
курса у листу послови.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
“9. МАЈ”
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Наставник предметне наставе
у посебним условима у средњем образовању и 

васпитању - предмета математика

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: 1) које је стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије): студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука уз претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући 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; 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Додатни услови за радно место наставник предметне 
наставе у посебним условима-у средњем образовању и вас-
питању – предмета математика: Кандидат треба да испуња-
ва услове у погледу степена и врсте образовања који су про-
писани чланом 4 став 1 тачка 12 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 
15/2022), односно да је: 1) професор математике; 2) дипло-
мирани математичар; 3) дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене; 4) дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; 5) дипломирани математи-
чар - информатичар; 6) дипломирани математичар - профе-
сор математике; 7) дипломирани математичар за математику 
економије; 8) професор математике - теоријско усмерење; 9) 
професор математике - теоријски смер; 10) професор мате-
матике и рачунарства; 11) професор информатике - матема-
тике; 12) професор хемије - математике; 13) професор гео-
графије - математике; 14) професор физике - математике; 
15) професор биологије - математике; 16) дипломирани 
математичар - астроном; 17) дипломирани математичар - 
теоријска математика; 18) дипломирани математичар - при-
мењена математика; 19) дипломирани математичар - мате-
матика финансија; 20) дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом Основи геометрије); 21) дипломи-

рани информатичар; 22) дипломирани професор математи-
ке - мастер; 23) дипломирани математичар - мастер; 24) мас-
тер математичар; 25) мастер професор математике; 26) 
мастер математичар - професор математике; 27) мастер 
инжењер примењене математике; 28) дипломирани дефе-
ктолог са завршеном вишом педагошком школом, група 
математика; 29) дипломирани дефектолог - олигофренолог 
са савладаним програмом методике наставе математике. 
Лице из тачака 1) до 27) које је стекло академско звање мас-
тер мора имати претходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима Математика или Примењена 
математика (са положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије). Лице из тачака 1) до 27) мора да 
има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну 
спрему дипломираног дефектолога. Приликом пријављи-
вања на конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти образовања која је про-
писана чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника.- Када је образовање стечено у систему војног 
школства, а врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа 
за обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Када је образовање стечено у иностранству, 
а врста образовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника. Уколико у дипломи није наведен студијски про-
грам студија потребно је да кандидат достави оверену копију 
додатка дипломи или потврде факултета из које се види који 
студијски програм је кандидат завршио; оригинал или овере-
ну фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособље-
ности за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју и 
инвалидитетом односно оригинал или оверену фотокопију 
уверења о поседовању стручне дефектолошке оспособље-
ности или оверену фотокопију дипломе односно уверења о 
поседовању стручне спреме дипломираног дефектоло-
га-уколико није дипломирани дефектолог; оригинал или ове-
рену фотокопију Уверења из казнене евиденције Министар-
ства унутрашњих послова; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или 
оверену фотокопију доказа о савладаном програму методике 
наставе математике - за лица са стеченим звањем дипломи-
рани дефектолог-олигофренолог; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеној основној, средњој, вишој 
или високој стручној спреми на српском језику или оверену 
фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе - за доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни 
формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумена-
та тражених 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 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији 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 оба-
вештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт 
за правне, кадровске и административне послове - админи-
стративни радник. 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. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају конкурсом тражене 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико 
канидат не дође на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна 
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комисија обавља разговор са кандидатима са листе кандида-
та који испуњавају услове и сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове у року од 15 радних 
дана од дана сачињавања листе кандидата који испуњавају 
услове. Образложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове комисија доставља директору у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Директор уста-
нове доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од достављања образложене листе.Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је 
повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити.

Наставник практичне наставе
у посебним условима у подручју рада 

Трговина, угоститељство и туризам, са 70% 
радног времена

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 141 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања и чланом 5 став 1 тачка 8 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада трговина, угоститељство и туризам (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022 и 14/2022) - стечено 
средње образовање и положен специјалистички, односно 
мајсторски испит - кувар са положеним специјалистичким 
испитом, складиштар или продавац са положеним специја-
листичким испитом и петогодишње радно искуство у стру-
ци као и поседовање стручне дефектолошке оспособље-
ности или стручне спреме дипломираног дефектолога; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. 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 просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Када 
је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника. Када је образовање 
стечено у систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника. Када 
је образовање стечено у иностранству, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника; ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о стеченој одгова-
рајућој оспособљености за рад са децом и ученицима са 
сметњама у развоју и инвалидитетом односно оригинал 
или оверену фотокопију увререња о поседовању стручне 
дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију 
дипломе односно уверења о поседовању стручне спреме 
дипломираног дефектолога; оригинал или оверену фото-
копију потврде о петогодишњем радном искуству у стру-
ци; оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене 
евиденције Министарства унутрашњих послова; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на 
српском језику или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању 
српског језика на коме се 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 тражених у кон-
курсу, 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 лично 
у просторијама школе, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. У пријави на конкурс кандидат оба-
везно 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 Зоранка Игрић, рефе-
рент за правне, кадровске и административне послове - 
административни радник. 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.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбаци-
ти. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове 
за пријем у радни однос, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака.У року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико канидат не дође на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће коми-
сија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе кандидата који испуња-
вају услове и сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове у року од 15 радних дана од дана 
сачињавања листе кандидата који испуњавају услове. 
Образложену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве комисија доставља директору у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од достављања образложене листе.Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је 
повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити.

Наставник предметне наставе
у посебним условима предмета италијански 

језик као обавезни наставни предмет (у 
другом циклусу основног образовања и 
васпитања), са 80% радног времена, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања које је стекло: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије): - студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, - студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука 
уз претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 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; 4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Додатни услови за радно место наставник 
предметне наставе у посебним условима-предмета ита-
лијански језик као обавезни наставни предмет (у другом 
циклусу основног образовања и васпитања): Кандидат 
треба да испуњава услове у погледу степена и врсте обра-
зовања који су прописани чланом 5 ст. 2-5 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи за ученике са сметња-
ма у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је: 1. профе-
сор одговарајућег страног језика; 2. дипломирани фило-
лог, односно професор језика и књижевности, ; 3. мастер 
филолог; 4. мастер професор језика и књижевности; 5. 
дипломирани дефектолог, уз поседовање знања језика 
најмање на нивоу Б1 (Заједничког европског оквира); 6. 
мастер дефектолог, уз поседовање знања језика најмање 
на нивоу Б1 (Заједничког европског оквира). Наставници, 

поред стручне спреме предвиђене у тач. 1-4 морају сав-
ладати програм увођења у посао наставника, васпитача и 
стручног сарадника - приправника који садржи и посебан 
део програма који се односи на оспособљеност за рад са 
децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалиди-
тетом. Ниво знања Б1 доказује се уверењем о положе-
ном одговарајућем испиту на некој од филолошких кате-
дри универзитета у Србији или међународно признатом 
исправом за Б1 ниво знања језика (Заједничког европског 
оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја. Приликом пријављи-
вања на конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе или уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању. Кандидат који је сте-
као одговарајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 2005. годи-
не, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Репуб-
лици Српској, а врста образовања не одговара врсти обра-
зовања која је прописана чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, министар, по претход-
но прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, васпи-
тача, односно стручног сарадника. Када је образовање 
стечено у систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника. Када 
је образовање стечено у иностранству, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања, министар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника. Уколико у дипломи није наведен студијски програм 
студија потребно је да кандидат достави оверену копију 
додатка дипломи или потврде факултета из које се види 
који студијски програм је кандидат завршио; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о положеном одгова-
рајућем испиту на некој од филолошких катедри универ-
зитета у Србији или међународно признатом исправом за 
Б1 ниво знања језика (Заједничког европског оквира), и 
документа Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја којим је утврђена ваљаност уверења односно 
међународно признате исправе; оригинал или оверену 
фотокопију Уверења из казнене евиденције Министар-
ства унутрашњих послова; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије; оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завршеној основној, 
средњој, вишој или високој стручној спреми на српском 
језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе - за доказ о знању 
српског језика на коме се 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 траже-
них у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за 
пријем у радни однос на оглашено радно место, кандида-
ти достављају на горе наведену адресу, путем поште или 
лично у просторијама школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. У пријави на конкурс канди-
дат 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 Зоранка 
Игрић, референт за правне, кадровске и администра-
тивне послове - административни радник. Кандидати који 
испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни 
однос, у року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака.У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос. Уколико канидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима сматраће 
се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија њего-
ву пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају 
услове и сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове у року од 15 радних дана од дана 
сачињавања листе кандидата који испуњавају услове.

Наука и образовање



Образложену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве комисија доставља директору у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од достављања образложене листе.Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је 
повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити.

Наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством

у посебним условима у подручју рада 
Машинство и обрада метала - предмета 

Основе машинства са 20% радног времена, 
предмета Технологија рада са 40% радног 
времена и предмета Материјали и обрада 

метала са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 и чланом 141 став 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: 1) које је стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске 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 интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука уз претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 2) које је стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 3) које је стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од три године 
или лице које је стекло више образовање; 4) завршавањем 
одговарајућег средњег образовања и полагањем специја-
листичког, односно мајсторског испита и које има петого-
дишње радно искуство у струци; 2. има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство Републи-
ке Србије; 5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Додатни услови за радно место 
наставник предметне наставе са одељењским старешин-
ством у посебним условима- у подручју рада машинство 
и обрада метала-предмета основе машинства, предмета 
технологија рада и предмета материјали и обрада метала: 
Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и 
врсте образовања који су прописани чланом 4 став 1 тч. 3, 
5, 6 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада машинство и обрада метала (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022 и 15/2022), 
односно да је: 

За предмет Основе машинства: 1) дипломирани 
инжењер машинства; 2) професор машинства; 3) дипломи-
рани инжењер за развој - машинска струка; 4) професор 
технике и машинства; 5) специјалиста струковни инжењер 
машинства, који је стекао стручни назив и задржао право 
на његово коришћење у складу са прописима према који-
ма је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио 
струковне студије у области машинства; 6) дипломирани 
дефектолог за методику наставе за предмете у подручју 
рада машинство и обрада метала; 7) дипломирани дефе-
ктолог, на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри 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, текстилне, гра-
фичке и услужне делатности; 8) мастер инжењер машин-
ства, претходно завршене студије првог степена - основне 
академске студије у области машинског инжењерства; 9) 
дипломирани инжењер машинства - мастер. Лица из тач. 
1) -5) и 8) -9) морају да имају стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. 
За предмет Материјали и обрада метала: 1) дипломирани 
инжењер технологије - група неорганско-технолошка; 2) 
дипломирани инжењер машинства; 3) професор машин-
ства; 4) дипломирани инжењер металургије; 5) дипломи-

рани инжењер за развој - машинска струка; 6) професор 
технике и машинства; 7) специјалиста струковни инжењер 
машинства, који је стекао стручни назив и задржао право 
на његово коришћење у складу са прописима према који-
ма је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио 
струковне студије у области машинства; 8) дипломирани 
дефектолог за методику наставе за предмете у подручју 
рада машинство и обрада метала; 9) дипломирани дефе-
ктолог, на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри 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 зани-
мања са методиком електрометалске, текстилне, графич-
ке и услужне делатности; 10) мастер инжењер машинства, 
претходно завршене студије првог степена - основне ака-
демске студије у области машинског инжењерства; 11) 
дипломирани инжењер машинства - мастер. Лица из тач. 1) 
-7) и 10) -11) морају да имају стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. 

За предмет Технологија рада: 1) дипломирани инжењер 
машинства; 2) инжењер машинства; 3) професор машинства 
дипломирани дефектолог; 4) дипломирани педагог опште-
техничког образовања; 5) дипломирани инжењер за развој 
- машинска струка; 6) професор технике и машинства; 7) 
специјалиста струковни инжењер машинства, који је сте-
као 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 студије у 
области машинства; 8) дипломирани дефектолог за методи-
ку наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада 
метала; 9) дипломирани дефектолог, на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, са положеним испитима из предмета: Методика наставе 
вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Техно-
логија материјала и занимања са методиком електрометал-
ске, текстилне, графичке и услужне делатности; 10) мастер 
инжењер машинства, претходно завршене студије првог 
степена - основне академске студије у области машинског 
инжењерства; 11) дипломирани инжењер машинства - мас-
тер. Лица из тач. 1) -7) и 10) -11) морају да имају стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломи-
раног дефектолога. 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је 
дужан да достави: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образо-
вање по прописима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању првог степена. 
Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. годи-
не или у Републици Српској, а врста образовања не одгова-
ра врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника.- Када је образовање 
стечено у систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника. - Када 
је образовање стечено у иностранству, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, минис-
тар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника. Уколико у дипломи 
није наведен студијски програм студија потребно је да кан-
дидат достави оверену копију додатка дипломи или потврде 
факултета из које се види који студијски програм је кандидат 
завршио; оригинал или оверену фотокопију уверења из каз-
нене евиденције Министарства унутрашњих послова; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеној основној, средњој, вишој или високој стручној 
спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде 
којом се доказује да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о 
знању српског језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни 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 тражених у конкур-
су, 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 просторија-
ма школе, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. 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 Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске 
и административне послове - административни радник. Кан-
дидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем 
у радни однос, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико канидат не дође на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву 
на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са лис-
те кандидата који испуњавају услове и сачињава образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају услове у року од 
15 радних дана од дана сачињавања листе кандидата који 
испуњавају услове. Образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове комисија доставља директору у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор установе доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од достављања образложене листе. Уколико кан-
дидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће 
се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
“9. МАЈ”
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1. Наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством

у посебним условима у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам предмета 

Припремање намирница са 10% радног 
времена, предмета Хигијена и заштита на 
раду са 10% радног времена и предмета 
Познавање робе са 10% радног времена, 
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

2. Наставник практичне наставе са 
одељењским старешинством

у посебним условима у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам, са 70% 

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

УСЛОВИ: 1. да 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 академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије): студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких наука 
уз претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 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. годи-
не; 3) које је стечено на студијама првог степена (основне 
академске, 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 специјалистичког, 
односно мајсторског испита и које има петогодишње радно 
искуство у струци; 2. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Додатни услови за радно место наставник 
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предметне наставе у посебним условима- у подручју рада 
трговина, угоститељство и туризам-предмета припремање 
намирница, предмета хигијена и заштита на раду и пред-
мета познавање робе: Кандидат треба да испуњава услове 
у погледу степена и врсте образовања који су прописани 
чланом 5 став 1 тч. 2, 4 и 5 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 4/2022 и 14/2022), односно да је: 

За предмет Припремање намирница: 1) дипломира-
ни дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом 
методике предмета у подручју рада трговина, угоститељство 
и туризам; 2) виши стручни радник технологије куварства; 3) 
виши угоститељ са стеченим средњим образовањем за кули-
нара или кувара; 4) гастролог; 5) менаџер хотелијерства, 
смер гастрономија; 6) виши стручни радник - комерцијали-
ста угоститељства; 7) виши стручни радник угоститељско-ту-
ристичке струке, занимање кулинарство; 8) 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 испити-
ма из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену 
у интелектуалном развоју; Технологија материјала и зани-
мања са методиком електрометалске, текстилне, графичке 
и услужне делатности. Наставници, поред стручне спреме 
предвиђене у тачкама 2) до 7) морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломи-
раног дефектолога.

За предмет Хигијена и заштита на раду: 1) доктор 
медицине; 2) дипломирани дефектолог; 3) дипломира-
ни дефектолог, на основним студијама у трајању од нај-
мање 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, гра-
фичке и услужне делатности. Наставници, поред стручне 
спреме предвиђене у тач. 1) и 2) морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипло-
мираног дефектолога.

За предмет Познавање робе: 1) дипломирани инжењер 
технологије - биохемијско-технолошко инжењерски одсек; 
2) дипломирани инжењер пољопривреде за прехрам-
бену технологију - анималних или биљних производа; 3) 
дипломирани инжењер технологије - прехрамбени смер; 4) 
дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним 
програмом методике предмета у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам; 5) дипломирани дефектолог, на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: 
Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуал-
ном развоју; Технологија материјала и занимања са мето-
диком електрометалске, текстилне, графичке и услужне 
делатности. Наставници, поред стручне спреме предвиђе-
не у тачкама 1) до 3) морају поседовати стручну дефекто-
лошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога. 

Додатни услови за радно место наставник практичне наста-
ве у посебним условима -у подручју рада трговина, угос-
титељство и туризам: кандидат треба да испуњава услове 
у погледу степена и врсте образовања који су прописани 
чланом 5 став 1 тачка 8 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 4/2022), односно да је: 1. кувар са положеним спе-
цијалистичким испитом; 2. складиштар или продавац са 
положеним специјалистичким испитом. Наставници прак-
тичне наставе, поред предвиђене стручне спреме морају 
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефектолога.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је 
дужан да достави: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образо-
вање по прописима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању првог степена. 
Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. годи-
не или у Републици Српској, а врста образовања не одгова-
ра врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова наставника, вас-

питача, односно стручног сарадника. Када је образовање 
стечено у систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника. Када 
је образовање стечено у иностранству, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање посло-
ва наставника, васпитача, односно стручног сарадника.
Уколико у дипломи није наведен студијски програм сту-
дија потребно је да кандидат достави оверену копију 
додатка дипломи или потврде факултета из које се види 
који студијски програм је кандидат завршио; 3. оригинал 
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној 
основној, средњој, вишој или високој стручној спреми на 
српском језику или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању 
српског језика на коме се 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 тражених у кон-
курсу, 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 лично 
у просторијама школе, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. У пријави на конкурс кандидат оба-
везно 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 Зоранка Игрић, рефе-
рент за правне, кадровске и административне послове - 
административни радник.Кандидати који испуњавају кон-
курсом тражене 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 служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака.У року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико кани-
дат не дође на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
кандидата који испуњавају услове и сачињава образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају услове у року 
од 15 радних дана од дана сачињавања листе кандидата 
који испуњавају услове. Образложену листу свих кандида-
та који испуњавају услове комисија доставља директору у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Директор установе доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од достављања образложене листе.
Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
“9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне Омладине 16

Сарадник за израду дидактичких 
средстава и помагала за децу са 

сензомоторичким сметњама
у посебним условима, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање у складу са 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије): студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука уз прет-
ходно завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. има психич-
ку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Додатни услови за радно место сарадник за израду 
дидактичких средстава и помагала за децу са сензомото-
ричким сметњама у посебним условима: Кандидат треба 
да испуњава услове у погледу степена и врсте образо-
вања који су прописани чланом 12 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је: 1) мастер 
дефектолог, који је на основним односно мастер академ-
ским студијама завршио модул сензомоторичке сметње и 
поремећаји; 2) професор, односно дипломирани дефекто-
лог за рад са децом оштећеног вида, 3) дипломирани 
дефектолог - тифлолог; 4) мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида; 5) дипломирани дефектолог - мастер, 
који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са оштећењем вида; 6) мастер дефектолог, који је 
на основним, односно мастер академским студијама завр-
шио модул сметње и поремећаји вида; 7) професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са децом 
оштећеног слуха, дипломирани дефектолог - сурдоаудио-
лог; 8) дипломирани дефектолог (одсека, групе или сме-
ра) за рад са лицима оштећеног слуха; 9) наставник дефе-
ктолог (одсека, групе или смера) за рад са лицима 
оштећеног слуха; 10) мастер дефектолог, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих 
особа; 11) дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација глувих и наг-
лувих особа; 12) мастер дефектолог, који је на основним, 
односно мастер академским студијама завршио модул 
сметње и поремећаји слуха; 13) професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалидним 
лицима; 14) мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са моторичким поре-
мећајима; 15) дипломирани дефектолог - мастер, који је 
на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са 
моторичким поремећајима; 16) мастер дефектолог, који је 
на основним односно мастер академским студијама завр-
шио модул моторичке сметње и поремећаји; 17) профе-
сор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом 
ментално ометеном у развоју; 18) дипломирани дефекто-
лог - олигофренолог; 19) мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју; 20) дипломирани дефе-
ктолог - мастер, који је на основним академским студијама 
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завршио студијски програм Специјална едукација и реха-
билитација особа са тешкоћама у менталном развоју; 21) 
професор, односно дипломирани дефектолог за рад са 
децом са сметњама у говору; 22) дипломирани дефекто-
лог - логопед; 23) мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Логопе-
дије; 24) дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам Логопедије; 25) мастер логопед; 26) мастер дефекто-
лог, који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног едукатора; 27) мастер 
дефектолог, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног рехабилитато-
ра за вишеструку ометеност; 28) дипломирани дефекто-
лог - мастер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног едукатора; 29) 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за спе-
цијалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 30) 
дипломирани дефектолог - мастер који је на основним 
академским студијама завршио смер вишеструка омете-
ност; 31) дипломирани дефектолог - мастер који је на 
основним академским студијама завршио смер инклузив-
но образовање. Приликом пријављивања на конкурс кан-
дидат је дужан да достави: попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању првог степена. Када је образовање стечено у некој 
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотоко-
пију решења министра надлежног за послове образовања 
и васпитања којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, васпита-
ча, односно стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања).-Када је 
образовање стечено у систему војног школства, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, васпитача, однос-
но стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за послове 
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Уколико у дипломи није наведен сту-
дијски програм студија потребно је да кандидат достави 
оверену копију додатка дипломи или потврде факултета 
из које се види који студијски програм је кандидат завр-
шио; оригинал или оверену фотокопију уверења из казне-
не евиденције Министарства унутрашњих послова; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о завршеној средњој, вишој или високој стручној 
спреми на српском језику или оверену фотокопију потвр-
де којом се доказује да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе - за 
доказ о знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни 
формулар и важеће, односно оверене фотокопије докуме-
ната тражених у конкурсу, а којима се доказује испуње-
ност 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 
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. У прија-
ви на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт 
телефон и адресу за пријем поште. За давање оба-
вештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, рефе-
рент за правне, кадровске и административне послове - 
административни радник. 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. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбаци-
ти. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове 
за пријем у радни однос, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. У року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима конкурсна коми-

сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико канидат не дође на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће коми-
сија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе кандидата који 
испуњавају услове и сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове у року од 15 радних 
дана од дана сачињавања листе кандидата који испуња-
вају услове.Образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове комисија доставља директору у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од достављања образложене листе.
Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном терми-
ну сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће 
комисија његову пријаву одбацити.

ОШ ”БРАЋА СТЕФАНОВИЋ”
Неузина, Ђуре Рашкова 70а

Наставник математике
са 88,89% норме

Стручни сарадник – психолог
са 50% норме

Стручни сарадник – библиотекар / 
нототекар / медијатекар

са 50% норме

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова предвиђених 
Законом о раду треба да испуњавају услове из члана 139 
и 140 ЗОСОВ-а и то: а) да имају одговарајуће образовање 
према одредбама Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних срадника у основној школи „Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник” број 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21, 4/21, 17/2021, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22 и 6/22; б) 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) 
да има држављанство Републике Србије; д) да знају српски 
језик на коме се образује образовно васпитни рад. Доказ о 
испуњености услова из тачке а), в), г) и д) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) ове одлу-
ке прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве са 
документацијом достављају се на горе наведену адресу са 
назнаком „За конкурс”. Фотокопије докумената морају бити 
оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Уз пријавни формурал који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати достављају потребну документа-
цију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране 
директора школе. За све додатне информације можете се 
обратити на број 023/852-203.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТЕФИ ШАНДОР”
23218 Нова Црња, ЈНА 113

тел. 023/815-024

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са 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 услове у складу са чланом 
139 и чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019 и 6/2020) и да има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања 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, 4/2021 и 17/2021) 
- степен и врста образовања за радно место стручни сарад-
ник - психолог мора бити из образовно научне области у 

складу са чланом 6 став 1 тачка 2) Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021 и 17/2021). Уз пријаву на конкурс доставити: - уве-
рење о држављанству – не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију, -извод из матичне књиге, са холо-
грамом (оригинал или оверену фотокопију), -оригинал или 
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању из члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања. У складу са чланом 142 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, обавезно 
образовање лица из члана 140 овог закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
дипломирања, 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 (доказује се дос-
тављањем потврде/уверења одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или достављањем 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу - оригинал или оверена копија) - за оне који 
ово образовање поседују, а за оне који не поседују, образо-
вање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и стручни 
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Доказ о испуњености услова 
из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама система 
образовања и васпитања-за извођење наставе на срп-
ском језику (уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику) у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе, доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 
подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказује се изводом из казнене евиденције, коју прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе), радну биографију (ЦВ). Доказ о знању 
језика (мађарски језик) на ком се остварује образовно-вас-
питни рад (ова обавеза запослених у установи је прописа-
на чланом 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а члан 141 став 7 указује на 
то да послове наставника и стручног сарадника може да 
обавља лице које је стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику на коме се остварује тај рад или је поло-
жило испит из језика по програму високошколске установе. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи у складу са чланом 154 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Након утврђе-
не испуњености услова кандидата за пријем у радни однос, 
кандидати се упућују на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријавни формулар са конкурсом траженим 
документима и доказима о испуњавању услова, доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адре-
су: ОШ „Петефи Шандор” Нова Црња, ЈНА 113 или лично у 
секретаријату школе од 09.00 до 13.30 часова, са назнаком 
“За конкурс за радно место – стручни сарадник - психолог”. 
Све додатне информације могу се добити на број телефо-
на: 023/815-024

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе – 
наставник анатомије и физиологије

са 90% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и 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 академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета и студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз претходно завршене 
студије првог степена из научне, 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; у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада здравство и социјална заштита („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, број 4/22): доктор медицине; 2. 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Учес-
ници конкурса треба да доставе: попуњен пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме. Кан-
дидат који је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом високом образовању првог степена. Када 
је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се утврђује да 
ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања). Када је образовање стечено у систему војног школ-
ства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, васпита-
ча, односно стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања). Када је обра-
зовање стечено у иностранству, кандидат доставља и ове-
рену фотокопију решења министра надлежног за послове 
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за обављање посло-
ва наставника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања). Доставити и: оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије; доказ 
о испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5) Зако-
на о основама система образовања и васпитања односно 
да је лице стекло средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) – српски језик; оригинал или оверена фото-
копија уверења (извода из казнене евиденције) Министар-
ства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-

ницима доставља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачу-
најући од дана објављивања текста конкурса у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адресу: 
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са 
назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења може-
те добити од секретара школе, лично или телефоном на 
број 023/533-270 и 023/533-273. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос из 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 одбаци-
ти. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Уколико кан-
дидат не дође на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. У року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и у року од 15 радних дана од дана 
сачињавања листе обавља разговор са кандидатима. Уко-
лико кандидат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће коми-
сија његову пријаву одбацити. Комисија образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове доставља директо-
ру у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима, а директор школе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе. Решење о избору кандидата се, када 
постане коначно, оглашава на званичној интернет страни-
ци Министарства надлежног за послове просвете.

Наставник предметне наставе – 
наставник математике

на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 66,67% радног 

времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописа-
них чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), треба 
да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања односно 
да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања које је стекло а) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета и 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, уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/2022): 
(1) професор математике; (2) дипломирани математичар; 
(3) дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене; (4) дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; (5) дипломирани математичар - информати-
чар; (6) дипломирани математичар - професор математике; 
(7) дипломирани математичар за математику економије; (8) 
професор математике - теоријско усмерење; (9) професор 
математике - теоријски смер; (10) професор математике и 
рачунарства; (11) професор информатике - математике; 
(12) професор хемије - математике; (13) професор геогра-
фије - математике; (14) професор физике - математике; 
(15) професор биологије - математике; (16) дипломирани 
математичар - астроном; (17) дипломирани математичар - 
теоријска математика; (18) дипломирани математичар - 
примењена математика; (19) дипломирани математичар - 
математика финансија; (20) дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи геометрије); 
(21) дипломирани информатичар; (22) дипломирани про-
фесор математике - мастер; (23) дипломирани математичар 
- мастер; (24) мастер математичар; (25) мастер професор 
математике; (26) мастер математичар - професор матема-
тике; (27) мастер инжењер примењене математике. Лице 
које је стекло академско звање мастер мора имати претход-
но завршене основне академске студије на студијским про-
грамима Математика или Примењена математика (са поло-

женим испитом из предмета Геометрија или Основи 
геометрије). 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 изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Учесници конкурса треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и 
степену стручне спреме. Кандидат који је стекао одгова-
рајуће високо образовање по прописима који уређују висо-
ко образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању првог степена. Када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 
16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста 
образовања не одговара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује да ли је врста образовања одго-
варајућа за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Када је образо-
вање стечено у систему војног школства, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање стечено у 
иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова у погледу сте-
ченог образовања за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3 
Закона о основама система образовања и васпитања). 
Доставити и: потврду о положеним испитима из предмета 
Геометрија или Основи Геометрије – оригинал или оверена 
копија; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању 
услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија) – српски 
језик; оригинал или оверена фотокопија уверења (извода 
из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чла-
ном 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој 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 објављи-
вања текста конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу 
поштом или предају лично на адресу: Медицинска школа 
23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком „За конкурс”. 
Сва потребна обавештења можете добити од секретара 
школе, лично или телефоном на број 023/533-270. 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве коми-
сија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом 
тражене 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 посту-
пака. Уколико кандидат не дође на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити. У року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и у року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе обавља разговор 
са кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на 
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити. Комисија 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове 
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доставља директору у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима, а директор школе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе. Решење о избору 
кандидата се, када постане коначно, оглашава на званичној 
интернет страници Министарства надлежног за послове 
просвете.

СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ
Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове пред-
виђене Законом о раду („Службени гласник РС”113/2017 и 
95/2018), као и посебне услове на основу члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20, 
129/21): 1. да има одговарајуће образовање: у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва у Средњој школи Нови Бечеј: средње образовање, IV 
степен стручне спреме, стечене након завршене гимназије 
или средње стручне школе, 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има 
држављанство Републике Србије, 5. да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз пријавни формулар са кратком биографијом, 
кандидат доставља и следећа документа: диплому о сте-
ченом образовању (оригинал или оверена копија, ове-
ра документа не сме бити старија од 6 месеци), доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона – уверење из каз-
нене евиденције МУП-а, (оригинал или оверена копија, уве-
рење не може бити старије од шест месеци); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, уверење не 
може бити старије од шест месеци), извод из матичне књи-
ге рођених издат на новом обрасцу (оригинал или оверена 
копија, извод не може бити старији од шест месеци). Доказ 
о знању српског језика, као језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику. 
Доказ о испуњености услова из тачке 2 (психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима) 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 
87/18). Пријаве са потребном документацијом доставити у 
року од 15 дана од дана објављивања у листу “Послови” 
на адресу: Средња школа, Нови Бечеј, Маршала Тита 5, 
23272 Нови Бечеј, са назнаком “За конкурс”. Све потреб-
не информације можете добити позивом на број телефона: 
023/771-077.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
“МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.
тел. 023/550-515

Сарадник у звање асистента ужа научна 
област Информационе технологије

на одређено време од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: за звање асистента: студент докторских студија, 
који је сваки од претходних нивоа студија завршио са про-
сечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за 
наставни рад као и услови прописани чланом 84. Закона 
о високом образовању, чланом 89Б Статута Техничког 
факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину, чланом 6. Пра-
вилника о условима, начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа сарадника Техничког факултета 
„Михајло Пупин” у Зрењанину. Кандидати, поред општих 
услова, треба да испуњавају и услове предвиђене одред-
бама Закона о високом образовању, Статута Универзите-
та у Новом Саду и Статута Техничког факултета „Михајло 

Пупин” у Зрењанину, као и других општих аката Универзи-
тета и Факултета. Пријаве са прилозима: докази о испуња-
вању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије 
диплома о одговарајућем академском и стручном звању, 
списак објављених научних и стручних радова, књи-
ге и саме радове, поднесе Факултету у року од 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови” на адресу: Технички 
факултет ”Михајло Пупин”, Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб. 
Контакт телефон: 023/550-515. Непотпуне и неблаговре-
мене достављене пријаве неће се узимати у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“СОЊА МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

Домар
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
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 – аутентично тумачење) канди-
дат треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број број 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018-др закони, 6/2020 и 129/2021), 
посебне услове из Правилника о организацији и система-
тизацији послова у Основној школи „Соња Маринковић” 
Зрењанин дел. бр. 1499 од 24 08.2018. године са Измена-
ма и допунама, и то: 1. да има одговарајуће образовање 
- трећи или четврти степен стручне спреме –електро, 
металске, столарске или водоинсталатерске струке. 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс учесници конкурса треба да доставе: 
пријавни формулар (са званичне странице Министарства 
просвете); доказ о одговарајућем образовању, диплому или 
уверење траженог степена и врсте образовања (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ да није осуђиван (за горе 
наведена дела под тачком 3 који није старији од 6 месе-
ци, оригинал или оверена копија); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена копија која није старија од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); доказ да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата на 
српском или мађарском језику која је приложена као доказ 
под тачком 1 сматра се доказом о знању српског или мађар-
ског језика); потписану биографију кандидата.Услови тра-
жени овим конкурсом доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се током рада. Лекарско уверење 
као услов под тачком 2 доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду (у виду оригинала или овере-
не копије). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који испуњују 
услов, у року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидати-
ма са листе, сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања образложе-
не листе. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија 
неће разматрати. Сва потребна обавештења кандидати 
могу добити од секретара школе лично или путем теле-
фона 023/530-420. Пријаве на конкурс са свом траженом 
документацијом донети лично или са назнаком на коверти: 
„За конкурс на радно место –домар” слати на адресу школе: 
Основна школа „Соња Маринковић” Зрењанин, Слободана 
Бурсаћа 7, 23000 Зрењанин.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СОЊА МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

1. Наставник енглеског језика
у другом циклусу основног образовања и 
васпитања, у одељењима на мађарском 

наставном језику, са 77,77% радног времена, 
у матичној школи и у издвојеном одељењу у 

Михајлову

2. Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања и 
васпитања, у одељењима на мађарском 

наставном језику, са 20% радног времена, у 
матичној школи и у издвојеном одељењу у 

Михајлову

УСЛОВИ: да лице: 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад -мађарски. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3) 
-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. 1. Наставу из предмета енглески језик 
може да изводи: професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност; дипломирани филолог 
англиста; дипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности; мастер филолог (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 профил Енглески језик и књижевност); мастер 
филолог - англиста. Лица која су стекла академско звање 
мастер, морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије из области предмета, односно на студијским 
групама / програмима: Језик, књижевност, култура, модул 
Енглески језик и књижевност; Енглески језик и књижев-
ност; Англистика, Енглески језик и књижевност са другом 
страном филологијом. 2. Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у предметној настави из енглеског језика 
у првом циклусу основног образовања и васпитања могу да 
изводе лица, и то: 1) професор одговарајућег страног јези-
ка; 2) дипломирани филолог, односно професор језика и 
књижевности; 3) лице које испуњава услове за наставника 
предметне наставе у основној школи, а које је на основ-
ним студијама положило испите из педагошке психологије 
или педагогије и психологије, као и методике наставе; 4) 
професор разредне наставе, који је на основним студија-
ма савладао програм Модула за страни језик (60 ЕСПБ 
- Европски систем преноса бодова) и са положеним испи-
том Б2; 5) мастер филолог; 6) мастер професор језика и 
књижевности; 7) мастер учитељ; 8) дипломирани учитељ 
- мастер; 9) мастер учитељ, који је на основним студија-
ма савладао програм Модула за страни језик (60 ЕСПБ - 
Европски систем преноса бодова) и са положеним испитом 
Б2; 10) дипломирани учитељ - мастер, који је на основним 
студијама савладао програм Модула за страни језик (60 
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са положеним 
испитом Б2; Лица из става 1 која нису професори одгова-
рајућег језика треба да поседују знање језика најмање на 
нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица из става 
1 тач. 2), 5) и 6) треба да поседују знање језика најмање 
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на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико 
нису завршила одговарајући студијски програм или главни 
предмет / профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем 
о положеном одговарајућем испиту на некој од филолош-
ких катедри универзитета у Србији, или међународно при-
знатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 
(Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност 
утврђује Министарство просвете, науке и технолошког раз-
воја. Предност за извођење наставе из страног језика у 
првом циклусу основног образовања и васпитања из става 
2 овог члана имају мастер професор језика и књижевности 
(одговарајући студијски програм или главни предмет/про-
фил), односно мастер филолог (одговарајући студијски 
програм или главни предмет/профил), односно професор, 
односно мастер учитељ, односно дипломирани учитељ - 
мастер, односно професор разредне наставе, мастер про-
фесор или професор у предметној настави и наставник у 
предметној настави са положеним испитом Б2. Уз пријаву 
на конкурс учесници конкурса треба да доставе: пријавни 
формулар (са званичне странице министарства просвете); 
доказ о одговарајућем високом образовању, диплому или 
уверење траженог степена и врсте образовања (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ да није осуђиван (за горе 
наведена дела под тачком 3. који није старији од 6 месеци, 
оригинал или оверена копија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија које није старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија); доказ да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад - мађарски (диплома издата 
на српском или мађарском језику која је приложена као 
доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српског или 
мађарског језика); потписану биографију кандидата. Усло-
ви тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се током рада. Лекарско уве-
рење као услов под тачком 2 доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду (у виду оригинала или ове-
рене копије). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који испуњују 
услов, у року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидати-
ма са листе, сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања образложе-
не листе. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија 
неће разматрати. Сва потребна обавештења кандидати 
могу добити од секретара школе лично или путем телефо-
на 023/530-420. Пријаве на конкурс са свом траженом доку-
ментацијом донети лично или са назнаком на коверти „За 
конкурс на радно место наставник енглеског језика у дру-
гом циклусу основног образовања и васпитања или настав-
ник енглеског језика у првом циклусу основног образовања 
и васпитања слати на адресу школе: Основна школа „Соња 
Маринковић”, 23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23272 Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79
тел. 023/771-041

Домар
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела давање или примање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечностии 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 као 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад у уста-
нови. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља доказе о 
испуњености услова и саставни су део пријаве на конкурс: 

попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије; кратку радну биографију („ЦВ”); доказ о одгова-
рајућем образовању (трећи или четврти степен образо-
вања. оригинал или оверена копија); доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудомза кривично дело за које је 
изречена безусловна казна 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 
давање или примање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечностии других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или оверена копија 
уверења из МУП-а, да није старије од 6 месеци); оригинал 
или оверена копија уверења одржављанству Републике 
Србије (да није старије од 6 месеци); оригинал или оверена 
копија извода из матичне књиге рођених (да није старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће знање нису стекли на српском 
језику. -Доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају 
се поштом н адресу: ОШ „Јосиф Маринковић”, Нови Бечеј, 
Јосифа Маринковића 79, са назнаком“Пријава на конкурс” 
или лично у школи, радним данима од 08 часова до 14 
часова. Контакт телефон: 023/771-041.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕВАН КНИЋАНИН”

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4
тел. 023/867-001

Чистачица / спремачица
УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање и то: да има 
стечен први степен стручне спреме, односно завршено 
основно образовање (завршену основну школу), 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3. да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. 4. да има држављанство Републике 
Србије, 5. да зна српски језики језик на којем остварује 
образовно васпитни рад. уз пријаву на конкурс, кандидат 
је дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. 
доказ о одговарајућем образовању - оверена фотокопија 
дипломе / уверења траженог степена и врсте образовања, 
3. уверење о држављанству - оригинал или оверена фото-
копија (не старије од шест месеци), 4. извод из матичне 
књиге рођених – оригинал или оверена фотокопија, 5. 
доказ да није осуђиван (за горе наведена дела у тачки 
3) који није старији од 6 месеци – оригинал или оверена 
фотокопија уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова, 6. доказ да је стекао образовање 
на српском језику или је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе - ори-
гинал или оверена фотокопија (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 здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал 
или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим кон-
курсом доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.
gov.rs), а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати из става 4 
члана 154 Закона у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 

рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из става 6 члана 154 
Закона, сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од осам дана од достављања образ-
ложене листе из става 7 члана 154 Закона. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
огласа за радно место чистачица (спремачица) у Публика-
цији „Послови”. Пријаве са документацијом о испуњавању 
услова конкурса доставити лично или слати на адресу 
школе: Жарка Зрењанина 4, 23265 Книћанин, са назна-
ком „За конкурс за радно место чистачица (спремачица)”. 
Уобзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. 
За све додатне информације обратити се на телефон шко-
ле 023/867-001.

Наставник предметне наставе 
математика

са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: 1.  да има одговарајуће образовање и то: А) висо-
ко образовање на студијама 2.степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или Б) високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који-
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама 1.степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајањуод 3 године или вишим образовањем. Наставник, 
васпитач и стручни сарадник мора имати образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
6 бодоваиз психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (члан 142 став 1 Закона). 
Ово образовање наставник, васпитач и стручни сарадник 
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из члана 142 
став 1 Закона. У складу са чланом 143 Закона, када је 
образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника; када 
је образовање стечено у систему војног школства, а врста 
образовања не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, васпита-
ча, односно стручног сарадника; када је образовање сте-
чено у иностранству, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника. 
Послове наставника, васпитача и стручног сарадника 
може да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). 
Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника може да обавља: 1. приправник (најдуже 2 
године од дана заснивања радног односа у установи), 2. 
лице које испуњава услове за наставника, васпитача и 
стручног сарадника са радним стажом стеченим ван уста-
нове, под условима и на начин утврђеним за приправнике 
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у 
установи), 3. лице које је засновало радни однос на 
одређено време ради замене одсутног запосленог (најду-
же 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 
4.сарадник у предшколској установи (ако има образовање 
из члана 142 Закона), 5. педагошки и андрагошки асис-
тент и помоћни наставник. 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. 
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 



   |  Број 1024 | 25.01.2023. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs122 

дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за 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 срп-
ски језики језик на којем остварује образовно васпитни 
рад. У складу са чланом 141 став 7 Закона, послове 
наставника и стручног сарадника, може да обавља лице 
које је стекло основно, средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. уз пријаву на конкурс, 
кандидат је дужан да обавезно достави: 1. пријавни фор-
мулар, 2. доказ о одговарајућем високом образовању, А) 
оверена фотокопија дипломе / уверења траженог степена 
и врсте образовања, а кандидат који је стекао одгова-
рајуће високо образовање по прописима који уређују 
високо образовање од 10. септембра 2005. године, дос-
тавља и оверену фотокопију дипломе / уверења о стече-
ном високом образовању првог степена.Лица која су обра-
зовање стекла у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у 
Републици Српској или су образовање стекли у систему 
војног школства или у иностранству, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона, као доказ о испуњености услова у погледу 
стеченог образовања, за радно место за које конкуришу 
достављају оверену фотокопију решења министарства 
надлежног за послове образовања (члан 143 Закона), Б) 
доказ о образовању из педагошких, психолошких и мето-
дичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда 
високошколска установа, односно уверења или другог 
одговарајућег документа о положеном испиту из педаго-
гије и психологије у току студијаили доказа о положеном 
стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу) 
- пожељно је да доставе кандидати који то поседују, 3.уве-
рење о држављанству-оригинал или оверена фотокопија 
(не старије од 6 месеци), 4. извод из матичне књиге рође-
них – оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да није 
осуђиван (загоре наведена дела у тачки 3) који није ста-
рији од 6 месеци – оригинал или оверена фотокопија уве-
рења из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова, 6. доказ да је стекао образовање на српском јези-
ку или је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе-кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику знање српског 
језика доказују потврдом одговарајуће високошколске 
установе да су положили испит из српског језика-ориги-
нал или оверена фотокопија доказа (диплома/уверење 
издато на српском језику о стеченом образовању, сматра 
се доказом о знању српског језика под тачком 6) - лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (оригинал или ове-
рену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкур-
сом доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.
gov.rs), а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати из става 4 члана 
154 Закона у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из става 6 члана 154 Закона, 
сачињава образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од осам дана од достављања образложене листе из 
става 7 члана 154 Закона. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа за радно 
место наставника предметне наставе Математика у Пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве са документацијом о испуња-
вању услова конкурса доставити лично или слати на адре-
су школе: Жарка Зрењанина 4, 23265 Книћанин, са 
назнаком „ЗА КОНКУРС за радно место наставника пре-
дметне наставе математика”.Уобзир ће се узети само бла-
говремене и потпуне пријаве. За све додатне информа-
ције обратити се на телефон школе 023/867-001.

Домар/мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1.да има одговарајуће образовање и то: да има 
завршено средње образовање у трајању од три или чети-
ри године (трећи или четврти степен стручне спреме) и 
да има: а) положен стручни испит за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем у котлар-
ници) 2. да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. 4. да има држављанство 
Републике Србије, 5. да зна српски језики језик на којем 
остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, 
кандидат је дужан да обавезно достави: 1. пријавни фор-
мулар, 2. доказ о одговарајућем образовању, А) оверена 
фотокопија дипломе / уверења траженог степена и врсте 
образовања, Б) оригинал или оверена фотокопија дока-
за о положеном стручном испиту за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем у котларни-
ци), 3. уверење о држављанству - оригинал или оверена 
фотокопија (не старије од шест месеци), 4. извод из мати-
чне књиге рођених – оригинал или оверена фотокопија, 
5. доказ да није осуђиван (загоре наведена дела у тачки 
3) који није старији од 6 месеци – оригинал или оверена 
фотокопија уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова, 6. доказ да је стекао образовање 
на српском језику или је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе - ори-
гинал или оверена фотокопија (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 здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (оригинал или 
оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкур-
сом доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.
gov.rs), а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати из става 4 
члана 154 Закона у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из става 6 члана 154 
Закона, сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања образложе-
не листе из става 7 члана 154 Закона. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа 
за радно место домар/мајстор одржавања у Публикацији 
„Послови”.Пријаве са документацијом о испуњавању усло-
ва конкурса доставити лично или слати на адресу школе: 
Жарка Зрењанина 4, 23265 Книћанин, са назнаком „За 
конкурс за радно место домара/мајстора одржавања”. У 
обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. 
За све додатне информације обратити се на телефон шко-
ле 023/867-001. 

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
23204 Стајићево, Тозе Марковића 26

тел. 023/884-017

Наставник предметне наставе 
математика

са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) висо-
ко образовање на студијама 2. степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 

педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или Б) високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који-
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама 1. степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајањуод 3 године или вишим образовањем. Наставник, 
васпитач и стручни сарадник мора имати образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
6 бодоваиз психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (члан 142 став 1 Закона). 
Ово образовање наставник, васпитач и стручни сарадник 
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из члана 142 
став 1 Закона. У складу са чланом 143 Закона, када је 
образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника; када 
је образовање стечено у систему војног школства, а врста 
образовања не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, васпита-
ча, односно стручног сарадника; када је образовање сте-
чено у иностранству, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника. 
Послове наставника, васпитача и стручног сарадника 
може да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). 
Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника може да обавља: 1. приправник (најдуже 2 
године од дана заснивања радног односа у установи), 2. 
лице које испуњава услове за наставника, васпитача и 
стручног сарадника са радним стажом стеченим ван уста-
нове, под условима и на начин утврђеним за приправнике 
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у 
установи), 3.лице које је засновало радни однос на 
одређено време ради замене одсутног запосленог (најду-
же 2 године од дана заснивања радног односа у установи) 
4.сарадник у предшколској установи (ако има образовање 
из члана 142 Закона) 5.педагошки и андрагошки асистент 
и помоћни наставник. 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 родоск-
врнуће, 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 срп-
ски језики језик на којем остварује образовно васпитни 
рад. У складу са чланом 141 став 7 Закона, послове 
наставника и стручног сарадника, може да обавља лице 
које је стекло основно, средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Уз пријаву на конкурс, 
кандидат је дужан да обавезно достави: 1.пријавни фор-
мулар, 2.доказ о одговарајућем високом образовању, А) 
оверена фотокопија дипломе / уверења траженог степена 
и врсте образовања, а кандидат који је стекао одгова-
рајуће високо образовање по прописима који уређују 
високо образовање од 10. септембра 2005. године, дос-
тавља и оверену фотокопију дипломе / уверења о стече-
ном високом образовању првог степена.Лица која су обра-
зовање стекла у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у 

Наука и образовање
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Републици Српској или су образовање стекли у систему 
војног школства или у иностранству, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона, као доказ о испуњености услова у погледу 
стеченог образовања, за радно место за које конкуришу 
достављају оверену фотокопију решења министарства 
надлежног за послове образовања (члан 143 Закона), Б) 
доказ о образовању из педагошких, психолошких и мето-
дичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда 
високошколска установа, односно уверења или другог 
одговарајућег документа о положеном испиту из педаго-
гије и психологије у току студијаили доказа о положеном 
стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу) 
- пожељно је да доставе кандидати који то поседују, 3.уве-
рење о држављанству-оригинал или оверена фотокопија 
(не старије од 6 месеци), 4.извод из матичне књиге рође-
них – оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да није 
осуђиван (загоре наведена дела у тачки 3) који није ста-
рији од 6 месеци – оригинал или оверена фотокопија уве-
рења из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова, 6.доказ да је стекао образовање на српском јези-
ку или је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе-кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику знање српског 
језика доказују потврдом одговарајуће високошколске 
установе да су положили испит из српског језика-ориги-
нал или оверена фотокопија доказа (диплома/уверење 
издато на српском језику о стеченом образовању, сматра 
се доказом о знању српског језика под тачком 6), лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену 
фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs), а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати из става 4 члана 154 Закона 
у року од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва 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 кан-
дидатима са листе из става 6 члана 154 Закона, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља је директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од достављања образложене листе из става 7 
члана 154 Закона. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања огласа за радно место 
наставника предметне наставе Математика у Публикацији 
„Послови”. Пријаве са документацијом о испуњавању 
услова конкурса доставити лично или слати на адресу 
школе: Тозе Марковића 26, 23204 Стајићево, са назнаком 
„За конкурс за радно место наставника предметне наставе 
Математика”. Уобзир ће се узети само благовремене и пот-
пуне пријаве. За све додатне информације обратити се на 
телефон школе 023/884-017.

Наставник предметне наставе физичко и 
здравствено васпитање

са 60% радног времена

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) висо-
ко образовање на студијама 2. степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та); или Б) високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима којису уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама 1.степе-
на (основне академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајањуод 3 године или 
вишим образовањем. Наставник, васпитач и стручни сарад-
ник мора имати образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодоваиз психолошких, педа-

гошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова 
(члан 142 став 1 Закона). Ово образовање наставник, вас-
питач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да 
наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из члана 142 став 1 Закона. У складу са чланом 
143 Закона, када је образовање стечено у некој од 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 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, васпитача, односно струч-
ног сарадника; када је образовање стечено у систему војног 
школства, а врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника; када је образовање 
стечено у иностранству, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника. 
Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може 
да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без 
лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарад-
ника може да обавља: 1.приправник (најдуже 2 године од 
дана заснивања радног односа у установи) 2.лице које 
испуњава услове за наставника, васпитача и стручног 
сарадника са радним стажом стеченим ван установе, под 
условима и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 
године од дана заснивања радног односа у установи) 3.
лице које је засновало радни однос на одређено време ради 
замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи) 4.сарадник у предш-
колској установи (ако има образовање из члана 142 Закона) 
5.педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник. 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3. да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. 4. да има држављанство Републике Србије 5. да 
зна српски језики језик на којем остварује образовно вас-
питни рад. У складу са чланом 141 став 7 Закона, послове 
наставника и стручног сарадника, може да обавља лице 
које је стекло основно, средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе.Уз пријаву на конкурс, 
кандидат је дужан да обавезно достави: 1.пријавни форму-
лар, 2.доказ о одговарајућем високом образовању, А) ове-
рена фотокопија дипломе / уверења траженог степена и 
врсте образовања, а кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који уређују високо обра-
зовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену 
фотокопију дипломе / уверења о стеченом високом образо-
вању првог степена.Лица која су образовање стекла у некој 
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори 
до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској или су 
образовање стекли у систему војног школства или у 
иностранству, а врста образовања не одговара врсти обра-
зовања која је прописана чланом 140 Закона, као доказ о 
испуњености услова у погледу стеченог образовања, за 
радно место за које конкуришу достављају оверену фотоко-
пију решења министарства надлежног за послове образо-
вања (члан 143 Закона); Б) доказ о образовању из педагош-
ких, психолошких и методичких дисциплина (оверена 
фотокопија доказа који изда високошколска установа, 
односно уверења или другог одговарајућег документа о 
положеном испиту из педагогије и психологије у току сту-
дијаили доказа о положеном стручном испиту, односно 
положеном испиту за лиценцу) - пожељно је да доставе 
кандидати који то поседују, 3.уверење о држављан-
ству-оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6 
месеци), 4.извод из матичне књиге рођених – оригинал или 
оверена фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (за горе 
наведена дела у тачки 3) који није старији од 6 месеци – 
оригинал или оверена фотокопија уверења из казнене еви-
денције Министарства унутрашњих послова, 6.доказ да је 

стекао образовање на српском језику или је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику знање српског језика доказују потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да су положили испит из 
српског језика - оригинал или оверена фотокопија доказа 
(диплома/уверење издато на српском језику о стеченом 
образовању, 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 (ори-
гинал или оверену фотокопију) доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим 
конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs), а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати из става 4 члана 
154 Закона у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из става 6 члана 154 Закона, 
сачињава образложену листу свих кандидата који испуња-
вају 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 из става 7 
члана 154 Закона. Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 дана од дана објављивања огласа за радно место настав-
ника предметне наставе Физичко и здравствено васпитање 
у Публикацији „Послови”. Пријаве са документацијом о 
испуњавању услова конкурса доставити лично или слати на 
адресу школе: Тозе Марковића 26, 23204 Стајићево, са наз-
наком „За конкурс за радно место наставника предметне 
наставе физичко и здравствено васпитање”.У обзир ће се 
узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне 
информације обратити се на телефон школе 023/884-017.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ELECTROPLAST PACKAGING 
ДОО КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Јасички пут 4 Б
e-mail: dhinic@yahoo.com

ELECTROPLAST PACKAGING ДОО у Крушевцу, део је аус-
тријске компаније ELECTROPLAST PACKAGING GmbH, која 
се бави производњом производа од пластике. У оквиру 
компаније негујемо отворену, пријатељску и конструктивну 
атмосферу, тимски рад и индивидуалну активност. Потре-
бан нам је

Оператер на паковању
на машини за ливење пластике

Опис посла: извршавање радних операција на маши-
ни за производњу производа од пластике; извешта-
вање надређеног о свим неправилностима и сметњама 
у обављању задатака; врши визуалну контролу произ-
вода, пријављује грешке у вези са квалитетом и уредно 
пријављује отпад који се направи током производног про-
цеса; сарађује са тимом одржавања по питању корективног 
и превентивног одржавања производне опреме; одговоран 
је за примену процедура и упутства о раду и начину руко-
вања машинама и припадајућим алатима које користи; 
одговоран је за редовно и исправно попуњавање произ-
водне документације; води рачуна о безбедности радног 
простора, уређености и хигијени истог (5С).

УСЛОВИ: минимум ССС; спремност за рад у сменама; пре-
цизност и спретност; оријентација ка тимском раду. Рад се 
обавља у све три смене. Рок за пријављивање 31.01.2023.

МЕДИСАН INTERNATIONAL
ДОО БЕОГРАД

11050 Београд, 28. јуна 19
e-mail: medisansrb@yahoo.com

Комерцијалиста на терену
за рад у Београду и Нишу

2 извршиоца

УСЛОВИ: смисао за рад са људима; упорност и снажан 
фокус на резултате; динамичност у раду; спремност на 
учење и професионални развој; отвореност за савете и 
тимски рад. Почетна плата 60.000 РСД. Оглас је доступан и 
студентима. Рок за пријављивање 28.01.2023.

SIEMENS MOBILITY
ДОО ЦЕРОВАЦ

34321 Церовац, Собовица бб.
e-mail: nevena.tepavcevic@siemens.com

Индустријски инжењер
Опис посла: предлаже технолошки процес израде и план 
реализације за сваку позицију из пројектног задатка и уса-
глашава га са руководиоцем; прима захтеве за технолош-
ку разраду делова из пројектног задатка; израђује техно-
лошку документацију са сарадницима из одељења, сходно 
својим компетенцијама; прати израду првог комада-серије 
и FAI; сарадња са колегама из осталих одељења: произ-
водне технологије, конструкција алата и опреме и плани-
рање производње, логистике, CCM; учествовање у изради 
понуда (као део тима при изради понуда са стране фабри-
ке за возила током пројектовања понуда); дефинисање 
Make or Buy и подршка у извршавању у сарадњи са Пла-
нирање производње; контролише планских-стварни рад-
на времена и планирање / извршење мера побољшања 
у овој области (у сарадњи са другим одељењима); одо-
брава и израђује упутство за израду делова и склопова и 
уградњу –радних упутстава, сходно својим компетенција-
ма; планира распоред опреме, радне процесе и одгова-
рајуће смернице за производњу; учествује у постављању 
и пуштању у рад опреме, машина и линија за нове про-

изводе; обезбеђује постизање договорених стандарда 
индустријског инжињерства; спроводи процесне планове 
и смернице као и процедуре и развија сродне процесе,ме-
тоде и/или алате; прегледа планове производње, технич-
ке спецификације, процесне токове и друге информације 
како би методе и активности у производњи биле јасне; 
одређује како да се производе делови или производи уз 
максималну ефикасност; предлаже надређеном побољ-
шања у процесу израде; обезбеђује реализацију плани-
раних мера и активност у свом домену у складу са поли-
тиком и циљевима организације; прати функционисање 
информационог система а нарочито интеракције специја-
лизованих софтвера који се користе у  пројектовању, про-
изводњи и SAP -а, CATIA и обезбеђује тачност података 
који су у систему; идентификује и забележава КПИ који 
би указали на ефекте побољшања процеса и покренули 
будуће иницијативе.

УСЛОВИ: знање енглеског језика / средњи ниво; напред-
ни ниво коришћења Microsoft Office пакета; искуство рада 
у алатима за пројектовање (Catia, Creo, AutoCAD...); позна-
вање рада у SAP-у. Рок за пријављивање 28.01.2023.

ЛЕОН CONDITORS 
ДОО ВРАЊЕ

17500 Врање, Баба Златина 8
e-mail: posao@leon.co.rs

Супервизор малопродаје
за нишки регион

Опис посла: остваривање циљева малопродаје; контро-
лише и усмерава рад у малопродаји; прати и контролише 
изглед објеката; учествује у обукама и развоју запослених.

УСЛОВИ: најмање IV степен средње стручне спреме; нај-
мање 2 године рада у малопродаји; возачка дозвола Б 
категорије; познавање рада на рачунару. Рок за пријављи-
вање 27.01.2023.

ELIXIR GROUP DОО
15000 Шабац, Хајдук Вељкова 1

e-mail: Zoran.Belenzada@Elixirgroup.rs

Специјалиста за управљање пројектима
за рад у Прахову

УСЛОВИ: висока стручна спрема; вештине организовања, 
планирања, извршења и прилагођавања; минимум 2 годи-
не радног искуства на сличним позицијама; способност и 
отвореност за рад у тиму, као и за самосталан рад; знање 
енглеског језика; знање рада на рачунару – MS Office 
(Excel, Word, PPT), пожељно знање MS Project алата. Рад 
се обавља у првој смени. Рок за пријављивање 27.01.2023.

ЦПС ДОО БЕОГРАД
11120 Београд, 27. марта 39/II

e-mail: sanja.jokovic@scpbeograd.co.rs

Шеф комерцијале
за рад у Чачку, Булевар ослобођења 17/2

Опис посла: руковођење и надзор над продајним тимом; 
учестали рад на терену са комерцијалистима; унапређење 
и проширење сарадње са постојећим купцима; праћење 
продаје и успешности на дневном нивоу сваког комер-
цијалисте; реализација наплате потраживања; израда 
потребних извештаја у циљу анализе и унапређења про-
даје; праћење активности на тржишту ради постизања 
што бољих продајних циљева; предлагање развоја и уна-
пређења продаје; подршка директору продаје у свакоднев-
ном раду.

УСЛОВИ: радно искуство минимум 3 година на руково-
дећим пословима; познавање рада на рачунару; посе-
довање возачке дозволе Б категорије, активан возач; 
добра комуникативност, организационе и преговарачке 
способности; енергичност, упорност, изражена иниција-
тива у раду; спремност за сталним усавршавањем и уно-
шењем новина у раду компаније су веома пожељни. Рок за 
пријављивање 05.02.2023.

ОТИС ДОО БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Милутина Миланковића 19а
e-mail: sinisa.benkovic@otis.com

тел. 067/7281-8137

Отис је највећи светски произвођач лифтова, покретних 
степеница и трака са више од 150 година традиције и 
високим стандардима у подручју квалитета, сигурности и 
заштите животне средине. Потребан нам је

Сервисер лифтова, покретних степеница 
и покретних трака
за рад у Крагујевцу

Опис посла: обављање услуга сервисирања, редовног одр-
жавања, поправки и модернизације лифтова, покретних 
степеница и покретних трака према пропису о сигурности 
лифта, покретних степеница и покретних трака; обављање 
дужности према распореду и спасавање људи заглављених 
у лифту, брига о портфељу услуга; издавање извештаја о 
извршеним радовима сервиса лифта; информисање купа-
ца о стању њихове опреме, превентивним и корективним 
поправкама и модернизацијама.

УСЛОВИ: ССС електротехничког, електромеханичког, елек-
тронског или механичког смера; пожељно искуство у серви-
сирању и поправкама лифтова; самоиницијатива и фокус на 
решавање проблема; организација и мотивација у обављању 
свакодневних задатака; фокус на успех у раду и постизање 
резултата; возачка дозвола. Рок за пријављивање 05.02.2023.

SHENCHI AUTOMOTIVE PARTS DОО
34000 Крагујевац, Панонска 3

e-mail: sonja.zigic@shenchi88.com

Инжењер контроле квалитета
Опис посла: одговоран за контролу и анализу готових 
производа како би се испунили критеријуми стандарда 
који се примењују у аутомобилској индустрији и према 
специфичним захтевима купца; учествује у изради сис-
темске документације за спровођење процеса контроле 
квалитета; попуњава 8Д извештај, спроводи превен-
тивне и корективне мере након примљених рекламација 
од стране купца; припрема прелиминарну документацију 
за нове пројекте применом метода као што су контрол-
ни план, ФМЕА и слично; прати податке о проузрокова-
ном шкарту, дефинише акционе планове у циљу његовог 
смањења и предлаже побољшања перформанси процеса 
производње; присуствује у свим процесима аудита; учест-
вује у решавању свакодневних проблема у производњи 
везаних за квалитет производа; предлаже побољшања и 
имплементацију одређеног процеса у сарадњи са непо-
средним руководиоцем; обавља обуке новозапослених из 
свих процеса производње која су под надзором контроле 
квалитета.

УСЛОВИ: VI или VII ниво квалификација машинског обра-
зовања; радно искуство у аутомобилској индустрији из 
области контроле квалитета у трајању од најмање две 
године; енглески језик – напредни ниво; одлично позна-
вање рада на рачунару као и MC Office пакета; одлично 
познавање IATF16949 стандарда. Рок за пријављивање 
03.02.2023.

Infostud огласи

Огласи са сајта poslovi.infostud.com

За све додатне информације (као и евентуалне 
рекламације / примедбе) у вези са огласима са наве-
деног сајта можете се обратити сервису корисничке 
подршке на имејл: kontakt@infostud-poslovi.com

Национална служба
за запошљавање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА НЕВЕН
34000 Крагујевац, Змај Јовина 51

e-mail: apoteka.nevenkg@gmail.com

Фармацеутски техничар
за рад у Горњем Милановцу, Крагујевцу, 

Параћину, Свилајнцу

УСЛОВИ: ССС фармацеутског смера; лиценца за рад; 
пожељно радно искуство; познавање рада на рачунару; 
добре комуникационе вештине; тимски дуг; колегијал-
ност; педантност; флексибилност. Рок за пријављивање 
11.02.2023.

ЕЛИТ INOX ДОО ЧАЧАК
32104 Чачак, Милутина Мандића 2

e-mail: m.djumic@elitinox.co.rs

Референт продаје бојлера

Опис посла: Обавља све потребне припреме за закљу-
чење уговора и других комерцијалних аранжмана са 
купцима и одговара за њихово извршење; врши обраду 
тржишта у погледу понуде и потражње као и испити-
вање потреба крајњих купаца; врши продају комплет-
ног производног програма фирме; врши продају и дру-
гих производа који се у техничко-технолошком смислу 
ослањају на основни производни програм; уговара усло-
ве/цене, начин и рок плаћања, начин и рок испоруке, 
гаранције и др., под којима се роба продаје; учествује 
у формирању цена; у склопу обавезе обраде тржишта, 
посећује потенцијалне и постојеће купце увек настојећи 
да истакне јединственост карактеристика и квалитета 
производа своје фирме; прима, евидентира и прослеђује 
производњи поруџбине готових производа; учествује у 
дефинисању оптималног лагера готових производа; оба-
вештава купце о начину и роковима испоруке наручене 
робе; учествује у организацији и самом превозу робе до 
купаца; по потреби, фактурише продату робу; учествује 
у решавању свих проблема или приговора купаца по 
основу поручене или испоручене робе; стара се о напла-
ти потраживања у договореним роковима и предлаже 
корективне мере за њено унапређење.

УСЛОВИ: IV-VII степен економске струке; предност имају 
кандидати са искуством у сличним пословима. Рад се 
обавља у првој смени. Рок за пријављивање 12.02.2023.

ЕЛТАС ДОО КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Гаврила Принципа 46 А

тел. 067/7281-7890

Радница за административно-
рачуноводствене послове

Опис посла: обављање свих врста административних и 
рачуноводствених послова; комуникација путем mail-а и 
телефона са клијентима; сарадња са осталим службама у 
оквиру фирме.

УСЛОВИ: минимум ССС, искуство у раду; познавање рада 
на рачунару; познавање енглеског језика. Рок за пријављи-
вање 11.02.2023.

Електроинжењер

Опис посла: организација и праћење реализације проје-
ката; организација целокупног рада градилишта; сарадња 
са инвеститором, надзором и кооперантима; извештавање 
надређеног о свим активностима и резултатима; сарадња 
са сектором набавке и осталим инжењерима; уредно 
вођење градилишне документације; комбиновани рад у 
канцеларији и на градилишту; израда понуда, предмера и 
предрачуна.

УСЛОВИ: дипл. ел. инг / ел. инг - пожељно са лиценцом одго-
ворног извођача радова; радно искуство минимум 3 год. на 
пословима извођења електро радова; познавање рада на 
рачунару - AutoCAD и Office; возачка дозвола Б категорије. 
Рок за пријављивање 11.02.2023.

ФАРМАЛОГИСТ ДОО БЕОГРАД
11060 Београд, Миријевски булевар 3
e-mail: jelena.vojinovic@farmalogist.rs

Оператер на комисионирању и паковању 
робе

у складишту фармацеутских производа, за 
рад у Нишу

УСЛОВИ: ССС, пожељно радно искуство у складишти-
ма готових производа; спремност на тимски рад. Рок за 
пријављивање 09.02.2023.

MAYUR 
ДОО СУБОТИЦА

24105 Суботица, Магнетна поља 9
e-mail: marketing.mayurshop@gmail.com

тел. 067/7281-2129

Продавац – касир
за рад у Суботици (Шандора Петефија 20)

Опис посла: пружање брзе и ефикасне услуге на каси; 
пријем, излагање и продаја робе уз праћење асортимана; 
професионални однос са купцима; одржавање односа са 
постојећим и новим купцима; решавање текућих проблема 
са уплатама, уколико до њих дође.

УСЛОВИ: средња стручна спрема (машинске, грађевинске или 
економске струке); обавезно знање мађарског језика; одлич-
не комуникативне способности, спремност за тимски рад и рад 
у сменама; неопходно радно искуство од 2 године, на истим 
или сличним пословима у специјализованим продавницама, 
познавање гвожђарског и фарбарског програма, познавање 
грађевинског материјала; љубазност и жеља за напредо-
вањем; посвећеност и прецизност у раду. Рад се обавља у 
првој и другој смени. Рок за пријављивање 10.02.2023.

НЕРОС ДОО ФУТОГ
21410 Футог, Железничка 46 Д

e-mail: office@neros.rs

Бравар – заваривач
Опис посла: заваривање, ТИГ, МИГ, МАГ.

УСЛОВИ: радно искуство. 

Програмер CNC стругова и глодалица
УСЛОВИ: радно искуство. Рад се обавља у првој смени. 

Металостругар на универзалном стругу

УСЛОВИ: радно искуство. Рад се обавља у првој смени, по 
потреби прековремени рад који се плаћа 20% више. 

Глодач на CNC машинама
УСЛОВИ: радно искуство. Рад се обавља у првој и другој 
смени, по потреби прековремени рад који се плаћа 20% 
више. Месечна плата 70.000 РСД. 

ОСТАЛО: рок за пријављивање 10.02.2023.

НИШ-ЕКСПРЕС ДОО НИШ 
ЧАМУРЛИЈА

18211 Чамурлија, Стевана Синђелића 59
e-mail: kadrovska@nis-ekspres.rs

тел. 067/7281-8352

Мехатроничар
на одређено време

УСЛОВИ: КВ или ССС техничке струке; радно искуство није 
услов; пожељно знање рада на рачунару; пожељно знање 
енглеског језка; обавезна возачка дозвола Б категорије, 
пожељно Ц категорија. Рок за пријављивање 10.02.2023.

Аутомеханичар
на одређено време

УСЛОВИ: КВ или ССС техничке струке; радно искуство није 
услов; пожељно знање рада на рачунару; пожељно знање 
енглеског језка; обавезна возачка дозвола Б категорије, 
пожељно Ц категорија. Рок за пријављивање 10.02.2023.

ПРИВРЕДНИ РАСТ ДОО
18108 Ниш, Мајаковског 95 Л5

e-mail: privrednirast.web@gmail.com

Оператер продаје у кол центру
УСЛОВИ: минимум ССС; радно искуство није услов, али 
искуство у маркетингу и продаји је предност. Месечна пла-
та 40.000-70.000 РСД. Рок за пријављивање 12.02.2023.

SELECT FOOD 
ДОО БЕОГРАД

11150 Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 74

e-mail: selectfoodns@gmail.com

Комерцијалиста на терену
за рад у Београду, Лесковцу, Новом Саду, 

Ужицу, Врању, Шапцу

Опис посла: теренски обилазак постојећих купаца и 
прављење требовања; унапређење продаје и ширење 
мреже купаца; анализа купаца, припрема комерцијал-
них понуда и реализација продајних циљева; праћење 
тржишта и активности конкуренције.
УСЛОВИ: најмање ССС; радно искуство од најмање годину 
дана на пословима продаје; возачка дозвола Б категорије; 
одговорност, одлучност, зрелост, тимска оријентисаност. 
Рок за пријављивање 11.02.2023.

SHENCHI AUTOMOTIVE PARTS 
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

34110 Крагујевац, Панонска 3
e-mail: sonja.zigic@sc-serbia.com

Виши рачуновођа
Опис посла: припрема и контролише месечне, кварталне 
и годишње финансијске извештаје; обрачунава све врста 
пореза и припрема одговарајуће пореске пријаве; учествује 
у креирању буџета, прати трошкове и редовно обавешта-
ва непосредног руководиоца о стању буџета; проверава 
исправност документације и води књиге у складу са рачу-
новодственим прописима; припрема благајну ситних рачу-
на, обрачунава службена путовања у земљи и иностран-
ству и припрема благајничку документацију за књижење; 
усаглашава финансијско стање са купцима и добављачима. 
Прати законске измене од стране Министарства финансија 
и на време обавештава руководство; врши обрачун зара-
да и других прихода запослених на основу месечне листе 
о евиденцију радног времена; редовно усаглашава стање 
залиха материјала и готових производа са одељењем 
логистике; води евиденцију основних средстава, врши 
обрачун амортизације и дефинише амортизационе стопе у 
складу са прописима; припрема периодичне извештаје на 
захтев непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: радно искуство на истим пословима у трајању 
од најмање три године; напредно знање енглеског језика; 
VI или VII ниво квалификација економског образовања; 
одлично познавање књиговодствених прописа и закона. 
Рок за пријављивање 12.02.2023.

Infostud огласи

Посао се не чека, 
посао се тражи Позивни центар: 0800/300-301



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

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

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

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

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

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 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


